
Características
 Realmente sem fios

 Chamadas viva-voz estéreo com acesso 
fácil ao seu assistente de voz

 Ambient Aware e TalkThru

 À prova d’água

 Bateria de 30 horas de duração com 
speed charge

 Som com a assinatura da JBL

 Encaixe ergonômico

Criado para movimento. Definido por você.

Aproveite a liberdade de ir mais longe com os fones de ouvido JBL Reflect Flow. Para 

treinar na academia ou ao ar livre em movimento, os fones de ouvido JBL Reflect Flow são 

realmente sem fios, para complementar seu estilo de vida ativo. Além de trocar de faixas, 

atender chamadas sem usar as mãos e acessar seu assistente de voz, os fones de ouvido 

Reflect Flow são à prova d’água e de suor IPX7, e proporcionam 10 horas de reprodução 

contínua, além de 20 horas adicionais no estojo de carregamento. Você também poderá usar 

o recurso Ambient Aware, que permite ouvir o que está acontecendo ao seu redor enquanto 

você ouve suas músicas. Além disso, com o recurso TalkThru você pode ter uma conversa 

sem tirar os fones de ouvido. Confortáveis e seguros devido às extremidades auriculares 

personalizáveis e potencializadores Freebit, com os fones de ouvido Reflect Flow você terá o 

poderoso som com a assinatura da JBL desenvolvido para o movimento.

Fones de ouvido esportivos totalmente sem fios
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Conteúdo da caixa:
1 REFLECT FLOW
3 tamanhos de extremidades auriculares
3 tamanhos de Freebit
1 estojo de carregamento
1 cabo de carregamento
1 garantia/advertência (W/!)
1 guia de início rápido/ficha de segurança (S/i)

Especificações técnicas:
 Tamanho do driver: 

Driver dinâmico de 5,8 mm
 Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz
 Sensibilidade: 102 dB SPL@1 kHz/1 mW
 Nível de pressão sonora máximo: 96 dB
 Sensibilidade do microfone: 

-40 dBV@1 kHz/Pa
 Impedância do driver: 14 ohm
 Potência do transmissor Bluetooth:< 9.5 dBm
 Modulação do transmissor Bluetooth: 

GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK
 Frequência do Bluetooth: 

2.402 GHz–2.480 GHz
 Versão do perfil do Bluetooth: 

A2DP 1,3; AVRCP 1,5;  HFP 1,6
 Versão Bluetooth: 5.0
 Tipo de bateria dos fones: 

Bateria de íon-lítio (110 mAh/3,7 V)
 Tipo de estojo para carregamento da bateria: 

Bateria de íon-lítio (850 mAh/3,7 V)
 Fonte de alimentação: 5 V , 1 A
 Tempo de carregamento: 

< 2 horas para carga total
 Tempo de reprodução de música com 

BT ligado: até 10  horas
 Peso: 85 g

Características e benefícios 

Realmente sem fios
Descubra a liberdade de um estilo de vida sem fio em movimento. Faça execícios, ouça música e 
receba chamadas sem o medo dos fios emaranhados interromperem seu ritmo.

Chamadas viva-voz estéreo com acesso fácil ao seu assistente de voz
Navegue por músicas e atenda chamadas com facilidade, ou obtenha informações do seu 
assistente de voz com o toque de um botão.

Ambient Aware e TalkThru
Equipado com Ambient Aware, aumentando a percepção em ambientes externos, e TalkThru para 
conversar com facilidade sem tirar os fones de ouvido.

À prova d’água
Com a classificação à prova d’água IPX7 você pode fazer o treino mais exigente em qualquer 
condição climática.

Bateria de 30 horas de duração com speed charge
Energia para uma semana de treinos ou um dia inteiro de diversão, com 10 horas nos ouvidos e 
mais 20 horas adicionais no estojo de carregamento. Com uma carga rápida de 10 minutos você 
pode voltar à ação por outra hora inteira.

Som com a assinatura da JBL
O driver de 5,8 mm com o som com a assinatura da JBL oferece um impacto potente para todas 
as suas playlists.

Encaixe ergonômico
Mais conforto e personalização com pontas de silicone ergonômicas e potencializadores 
patenteados Freebit™, disponíveis em 3 tamanhos.

Fones de ouvido esportivos totalmente sem fios


