
Características
 Sonoridade Padrão JBL

 Bateria de 10 horas de duração com 
recarga rápida  

 Ajuste seguro

 Controle remoto de três botões com 
microfone e assistente de voz

 Ponteiras auriculares ergonômicas

 À prova de suor  

 Cabos refletivos

Criado para o movimento, definido por você.

Aproveite cada atividade com fones de ouvido sem fio que duram até o final dos exercícios 

e combinam com o seu gosto pessoal por estilo. O JBL Reflect Contour 2 é leve, feito de 

alumínio e à prova de suor, e o ajuste com gancho na orelha está pronto para você encaixar 

e sair em movimento. Ajuste seu conforto com três tamanhos de ponteiras FreebitTM 

e controle facilmente as músicas e ligações com um controle remoto de três botões 

e um microfone. O cabo refletivo deixa você mais visível durante as rotinas noturnas. 

E com 10 horas de bateria fornecendo a sonoridade JBL, você se mantém em movimento 

sem perder nenhuma batida. Com o toque de um botão, você pode gerenciar suas ligações 

e o acesso ao assistente de voz de forma rápida. 

Fones de ouvido esportivos sem fios com ajuste seguro
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Conteúdo da caixa:
Reflect Contour 2
3 tamanhos de ponteiras
3 potencializadores 
Cabo de carregamento
Bolsa esportiva
Certificado de garantia
Folheto de segurança

Especificações técnicas:
		Alto falante: de 5,8 mm

		Resposta de frequência: 10 Hz a 22 kHz

		Impedância: 14 Ohm

		Conexão: Cabo micro-USB para carga rápida

		Suporte: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, 
HFP v1.6, Codec SBC

		Faixa de frequência do transmissor Bluetooth: 
2,402 a 2,480 GHz

		Potência do transmissor Bluetooth: < 4 dBm

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

		Tipo de bateria: Bateria cilíndrica recarregável 
de íon de lítio (3,7 V/2x85 mAh)

Características e benefícios 

Sonoridade Padrão JBL
O renomado som JBL conhecido mundialmente, que vem sendo aperfeiçoado há mais de 
70 anos, sintonizado para fornecer a trilha com melhor sonoridade para a sua vida ativa. 

Bateria de 10 horas de duração com recarga rápida 
O Bluetooth® sem fio transmite áudio por 10 horas, acompanhando você em seus exercícios 
pela manhã até o final do dia de trabalho. Recarregue rapidamente a bateria em 15 minutos 
obtendo uma hora de reprodução.

Ajuste seguro
A tecnologia Dual Lock (uma combinação das ponteiras patenteados FreebitTM e o design 
de gancho na orelha) garante estabilidade máxima e conforto para suas orelhas durante os 
exercícios mais intensos.

Controle remoto de três botões com microfone e assistente de voz
Com o toque de um botão, você pode gerenciar facilmente suas músicas ou ligações, 
e acessar o assistente de voz de forma rápida.

Ponteiras auriculares ergonômicas
Ponteiras regulares de silicone flexíveis e ponteiras esportivas pantenteadas FreebitTM. Ambos 
vêm em três tamanhos diferentes, proporcionando o melhor encaixe, até encontrar o ajuste e 
o desempenho de áudio perfeitos.

À prova de suor 
Aumente a intensidade dos seus exercícios sem preocupação. Com classificação IPX5 de 
resistência à água, esses fones de ouvido foram criados para resistir as atividades mais intensas.

Cabos refletivos
Projetado para máxima visibilidade noturna.

Fones de ouvido esportivos sem fios com ajuste seguro


