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Zaprojektowane z myślą o ruchu, specjalnie dla Twoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy lubisz jogę, bieganie czy barre, dokanałowe słuchawki sportowe JBL 

Reflect Mini NC to idealne akcesorium dla Twojego sportowego stylu życia. Funkcja aktywnej 

redukcji szumów pozwala skupić się na celach aktywności fizycznej, a technologia Smart 

Ambient zapewnia świadome rejestrowanie dźwięków otoczenia. Ponadto dzięki technologii 

Smart Ambient możesz rozmawiać z przyjaciółmi. Każda słuchawka łączy się natychmiast i 

niezależnie, dzięki czemu możesz odbierać połączenia w jednej z nich i przyporządkowywać 

unikalne funkcje do lewej i prawej strony. Dzięki 21 godzinom odtwarzania, różnym 

wariantom kolorystycznym i wodoodporności klasy IP67 są to najlepsze bezprzewodowe 

dokanałowe słuchawki sportowe.

Wodoodporne i bezprzewodowe dokanałowe słuchawki sportowe NC



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Wodoodporne i bezprzewodowe dokanałowe słuchawki sportowe NC

Zawartość zestawu:
1 x REFLECT Mini NC
3 x końcówki w różnych rozmiarach
3 x rozmiary skrzydełek stabilizujących
1 x etui ładujące 
1 x przewód do ładowania USB typu C
1 x karta gwarancyjna/karta informacyjna (W / !)
1 x skrócona instrukcja obsługi/karta 
charakterystyki (S/i)

Specyfikacje techniczne:
		Wielkość przetwornika: przetwornik dynamiczny 

6 mm / 1/4”
	Zasilanie: 5,0 V 400 mA
	Słuchawki: 6,8 g/szt. (razem 13,6 g)
	Etui ładujące: 45,4 g
		Typ akumulatorów słuchawkowych: Akumulator 

litowo-jonowy (50 mAh/3,7 V)
		Typ akumulatora etui ładującego: Akumulator 

litowo-jonowy (300 mAh/3,7 V)
		Czas ładowania: < 2 godz. od poziomu 

całkowitego rozładowania
		Czas odtwarzania muzyki z włączonym modułem 

Bluetooth: do 7 godz.
		Czas odtwarzania muzyki z włączonym modułem 

Bluetooth i ANC: do 6 godz.
	Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
	 Impedancja: 16 omów
	Czułość: 97 dB SPL przy 1 kHz
	Maks. SPL: 96 dB
		Czułość mikrofonu: -32 dBV/Pa przy 1 kHz (TBC)
	Wersja Bluetooth: 5.1
		Wersja profilu Bluetooth: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
		Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Moc nadajnika Bluetooth: <10 dBm (TBC)
		Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK,  

π/4 DQPSK, 8DPSK

Cechy i korzyści 
21 godzin odtwarzania muzyki (7 godzin we wkładkach dousznych / 14 godzin w etui)
Długi czas pracy akumulatora pozwala wydłużyć odtwarzanie i wykonać dużo cięższy trening bez 
konieczności zatrzymywania się i spędzania czasu na ładowaniu akumulatorów.

Aktywna redukcja szumów z funkcją Smart Ambient (świadomość otoczenia)
Zablokuj to, czego nie chcesz słyszeć, lub usłysz więcej o tym, co robisz. Technologia Smart Ambient 
(świadomość otoczenia) umożliwia bezpieczne bieganie na ulicy lub kontaktowanie się ze znajomymi 
podczas treningu.

Wkładki douszne ze skrzydełkami zapewniającymi bezpieczne dopasowanie
Wybieraj spośród trzech różnych typów skrzydełek, aby znaleźć idealne, stabilne i wygodne 
dopasowanie.

Legendarne brzmienie JBL
Doskonały dźwięk zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz zapewnia odpowiedni poziom 
motywacji, niezależnie od tego, czy jesteś w zamkniętym pomieszczeniu, czy na świeżym powietrzu.

Wbudowany system Multi AI
Prostota. Tylko jedno słowo dzieli Cię od asystentów głosowych „Hej Google” czy „Amazon Alexa”, 
dzięki czemu możesz zrobić wszystko, co chcesz.

Wodoodporność i odblaskowe akcenty
Ruszaj naprzód! Zmoknij, jeśli chcesz, nie martwiąc się o swoje słuchawki, dzięki wodoodporności/
odporności na pot klasy IP67. Odblaskowe logo JBL zapewnia lepszą widoczność i wybór modnych 
kolorów. Możesz mieć jednocześnie stylowe i bezpieczne rozwiązanie.

Technologia Dual Connect + Sync
Nie ma znaczenia, które słuchawki wyjmujesz najpierw z etui. Możesz odbierać połączenia, 
regulować głośność lub korzystać z asystenta głosowego w obu uszach, dzięki czemu zachowasz 
elastyczność i nigdy nie zakłócisz swoich aktywności.

Połączenia stereo bez użycia rąk z automatyczną pauzą
Twoje słuchawki dokanałowe właśnie to mają. Zarówno lewy i prawy mikrofon odbiera 
stereofoniczne rozmowy telefoniczne. Zdejmij je, a muzyka przestanie być odtwarzana. Nawet nie 
musisz o tym myśleć.

My JBL Headphones
Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji 
brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.
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