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Treenaa uusilla JBL Reflect Aero
nappikuulokkeilla
Treenaa tyylikkäästi ja pysy yhteydessä ilman kompromisseja

Helsinki - 28. kesäkuuta, 2022 - Ota ääni haltuun tällä monipuolisella lisäyksellä JBL:n

täysin langattomien kuulokkeiden sarjaan. JBL Reflect Aero tuottaa äänen, joka sopii

täydellisesti jokaiseen elämäntyyliin - olitpa sitten ulkona tai salilla.
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Paranna suorituskykyäsi JBL:n Signature Sound -äänellä. JBL Reflect Aero on suunniteltu

pitämään kuuntelijat motivoituneena kuntosalilla, lenkillä tai kävellessä ympäri kaupunkia 6,8

mm:n dynaamisten kaiutinelementtien kanssa. Säädettävä POWERFIN-korvasovite takaa

varman istuvuuden ja mukavuuden - jopa intensiivisissä harjoituksissa. Kumppani, johon voit

luottaa, IP68-pölysuojauksen ja äärimmäisen vesitiiviin luokituksen ansiosta suorituskykysi ei

koskaan vaarannu edes suolaisessa vedessä. Rajattoman äänen takaamiseksi True Adaptive

Noise Canceling estää taustamelun ilman häiriötekijöitä, kun taas Smart Ambient -tekniikka

pitää sinut tietoisena ympäristöstä.

 

Avaa kotelo ja muodosta laitepari – olet yhteydessä puheluihin, musiikkiin ja muuhun. Dual

Connectin avulla voit käyttää yhtä tai molempia nappikuulokkeita ja saat 24 tuntia toistoa, jotta

saat enemmän irti päivästäsi. Kuuntele omalla tavallasi JBL Headphones sovelluksella,

mukauta vastamelu ja nappikuulokkeet tarpeidesi mukaan ja personoi harjoitteluasi "Check my

Fit" -sovelluksella. Pysy tietoisena ympäristöstäsi käyttämällä hands free -ääniohjausta Amazon

Alexan ja Google Assistantin avulla tai jatka siitä, mihin jäit "Find my Buds" -toiminnolla.

 

Rakennettu kestämään mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla. JBL Reflect Aerossa

on paljon pienempi latauskotelo ja se käyttää 54 % vähemmän muovia verrattuna edeltäjäänsä.

JBL Reflect Aero tulee myös JBL:n uusimmassa ympäristöystävällisessä pakkauksessa, ja se on

nyt saatavana sinisenä, mustana ja valkoisena JBL.com-sivustolta hintaan 149,00 €, sekä

mintun värisenä elokuussa.

 

JBL Reflect Aero ominaisuudet: 

●      JBL Signature Sound nimikkoääni

●      Jopa 8h tuntia kuunteluaikaa kuulokkeissa + 24h latauskotelossa melunvaimennus

poiskytkettynä

●      6.8mm dynaamiset kaiutinelementit

●      6 mikrofonia melu -ja tuulivaimennus tekniikalla

●      Täysin mukautuva melunvaimennus ja Smart Ambient -tekniikka

●      Säädettävät korvasovitteet takaa istuvuuden

●      Alexa ja Google Assistant ääniohjaus

●      IP68 vesi -ja pölytiivis heijastavilla yksityiskohdilla

●      Muokattavat hipaisutoiminnot JBL Headphones applikaatiossa
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JBL

JBL brändi on huippuluokkaisen äänen ruumiillistuma, joka on läsnä elämän merkittävimmissä hetkissä.
Ikonisista tapahtumista, kuten Woodstockista ja Madison Square Gardenin konserteista aina Yankee Stadiumin
peleihin ja viikonlopun roadtrippeihin, JBL:n tuotteet ovat vieneet kuulijoiden elämyksen aivan uudelle tasolle
palkitulla äänentoistolla, joka tekee jokaisesta hetkestä ikimuistoisen. 75-vuotisella kokemuksella, ammattilaisten
suosimana ja alan johtavana tuotekehittäjänä JBL brändi yhdistää rohkean tulevaisuuden vision insinöörien ja
suunnittelijoiden intohimoon sekä lahjakkuuteen ympäri maailman. JBL:n Signature Professional Sound ääni on
alansa johtavaa teknologiaa, jolla mahdollistetaan merkittäviä populaarikulttuuritapahtumia. JBL tekee jatkuvaa
yhteistyötä maailmanluokan tähtien kanssa - sekä musiikin, urheilun että e-urheilun saralla.
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