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JBL Reflect Flow PRO høretelefoner er nu
tilgængelige
Lad sveden hagle af dig uden at gå på kompromis med lyden

København – 27. september 2021 – De nyeste True Wireless høretelefoner fra JBL

kombinerer fitness og sport med overlegen lydkvalitet. Med IP68-rating har JBL Reflect Flow

PRO den højeste industristandard for vand- og støvtæthed, hvilket betyder, at de er klar til at

modstå alt, hvad du udsætter dem for.

 

⏲

https://news.jbl.com/


Uanset om du er på farten i storbyen eller knokler i træningscenteret, er musikken med dig

overalt med JBL Reflect Flow PRO. Disse nye høretelefoner er fyldt med opgraderinger og

spændende nye funktioner, og garanterer samtidig en sikker pasform med signaturdesignet JBL

POWERFIN.

 

JBL Reflect Flow PRO leverer den ultimative lydoplevelse med JBL Signature Sound, og sikrer

dig op til 30 timers afspilningstid.

 

Adaptive Noise Cancelling blokerer for uønskede udefrakommende lyde, så du helt uforstyrret

kan fokusere på din træning. Med et enkelt tryk kan du i stedet aktivere Smart Ambient, så du

kan høre, hvad der foregår omkring dig.

 

Høretelefonernes 6 mikrofoner sikrer perfekt stemmeklarhed i opkald og møder, selv i

blæsevejr. Træn hvor som helst med IP68-beskyttelse mod sved, regn, støv og endda saltvand.

Hvis dine hænder er optagede, kan du bruge stemmekommandoer med Google Assistant eller

Amazon Alexa.



Vinderen af en Red Dot Product Design Award i 2021, JBL Reflect Flow PRO True Wireless

høretelefoner er nu tilgængelige på jbl.com til DKK 1.299,00 i farverne sort, blå, hvid og pink.
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OM JBL

JBL-brandet er indbegrebet af den fantastiske lyd, der skaber livets største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder
som Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendture i bilen,
hæver JBLs produkter lytternes oplevelser med prisvindende lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik.
Med faglige anbefalinger og over 75 år med branchens førende innovation, er JBL-brandet autoriteten inden for
teknisk overlegen lyd. Den førende teknologi fra JBLs Signature Sound er drivkraften bag store
popkulturarrangementer, og brandet har indgået partnerskaber med nogle af verdens største talenter inden for
musik, sport og esport.
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