
Características
 Som com a assinatura da JBL

 Monitoramento de frequência cardíaca 
em tempo real

 Chamadas de viva-voz + Vibração de 
alerta

 Ergonômico, com encaixe seguro

 Bateria com 10 horas de duração

 À prova de suor

Entre no ritmo com sua música favorita.

Os fones de ouvido esportivos sem fio e com monitoramento de frequência cardíaca 

JBL Reflect Fit têm o som com a assinatura da JBL que foram feitos para ajudá-lo a treinar 

no seu ritmo. Com a tecnologia de monitoramento de frequência cardíaca compatível com 

a maioria dos aplicativos fitness, você pode transmitir as leituras do pulso diretamente 

ao seu celular para análise de dados e receber as atualizações em tempo real por meio 

dos fones de ouvido com apenas um toque. O design ergonômico com encaixe seguro se 

adapta ao seu movimento para uma experiência confortável e livre de distrações. Tudo 

isso, combinado com sua estrutura à prova de suor, o JBL Reflect Fit é o parceiro perfeito 

para os exercícios. O Reflect Fit não é apenas ótimo para fazer exercícios, ele também é 

o parceiro perfeito para qualquer momento do seu estilo de vida agitado. Graças à bateria 

com duração estendida de 10 horas e microfone integrado com vibração para alerta de 

chamada, você nunca mais perderá o ritmo ou suas chamadas.

Fones de ouvido sem fi o com monitoramento de frequência cardíaca
REFLECT FIT
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Conteúdo da caixa:
1 par de Fones de ouvido JBL Refl ect Fit

3 tamanhos de ponteiras auriculares 
ergonômicas esportivas (P, M, G)

1 Bolsa de transporte

1 Cabo de carregamento

1 Guia de início rápido

1 Cartão de garantia

1 Folha de instruções

1 Folheto de segurança

Especificações técnicas:
  Driver dinâmico Premium de 5,8 mm

 Bateria com monitor de frequência cardíaca 
ligado: até 10 horas

 Resposta de frequência: 10Hz – 22kHz

 Alcance de frequência do transmissor 
Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz

 Potência do transmissor: < 4 dBm 

 Modulação do transmissor: GFSK, 
π/4 DQPSK, 8DPSK 

 Capacidade da bateria: 3,7/200 mAh

 Peso: 37 g

Características e benefícios 
Som com a assinatura da JBL

Há mais de 70 anos, a JBL desenvolve o som preciso e naturalmente articulado encontrado em 
cinemas, estádios e estúdios de gravação da mais alta tecnologia do mundo. Esse som lendário da 
JBL está agora à sua disposição em qualquer lugar onde chega o áudio pessoal.

Monitoramento de frequência cardíaca em tempo real

Receba leituras instantâneas de frequência cardíaca sem tocar em seu telefone ou dispositivo.

Chamadas de viva-voz + Vibração de alerta

Nunca perca uma chamada graças à vibração de alerta para chamadas, o fone vibra sempre que 
recebe uma chamada.

Ergonômico, com encaixe seguro

Com faixa para pescoço leve e fl exível combinada a ponteiras auriculares ergonômicas (Freebit™), 
os fones de ouvido permanecem estáveis mesmo durante a realização de exercícios mais intensos.

Bateria com 10 horas de duração

15 minutos de carga rápida para 1 hora de reprodução de música.

À prova de suor

Aumente a intensidade dos seus exercícios sem preocupação. Com nível IPX5, esses fones de ouvido 
são projetados para estar ao seu lado por mais suado que você esteja.

REFLECT FIT
Fones de ouvido sem fi o com monitoramento de frequência cardíaca


