
Fitur
  21 Jam Waktu Putar (7 Jam pada Bud / 

14 jam dalam Wadah)
  Peredam Kebisingan Aktif dengan Smart 

Ambient
 Ear fin untuk kenyamanan yang aman
 JBL Signature Sound
 Multi AI Terintegrasi
 Ketahanan Air dengan Aksen Reflektif
 Teknologi Dual Connect + Sync
  Panggilan Stereo Bebas Genggam dengan 

Jeda Otomatis
 My JBL Headphones

Dirancang untuk olahraga, disesuaikan dengan Anda.

Baik Anda gemar melakukan yoga, berlari, atau barre, headphone olahraga in-ear JBL 

Reflect Mini NC adalah aksesori yang sempurna untuk pegiat olahraga. Peredam 

Kebisingan Aktif memungkinkan Anda berfokus pada sasaran kebugaran Anda tanpa 

gangguan, sementara teknologi Smart Ambient membuat Anda tetap waspada dengan 

lingkungan atau memungkinkan Anda mengobrol dengan teman. Masing-masing in-ear 

terhubung langsung dan independen, sehingga Anda dapat melakukan panggilan dengan 

satu earbud dan memberikan fungsi unik pada earbud kiri dan kanan. Dengan waktu putar 

21 jam, beragam pilihan warna reflektif, dan ketahanan air IP67, headphone ini merupakan 

headphone olahraga in-ear nirkabel sesungguhnya.

Headphone Olahraga NC In-Ear Nirkabel Tahan Air Penuh
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Isi Kotak:
1 x REFLECT Mini NC
3 x Eartip dengan ukuran berbeda
3 x Earfin Stabilizer dengan ukuran berbeda
1 x Kotak pengisian daya 
1 x Kabel Pengisian Daya tipe-C
1 x Garansi/Peringatan (W/!)
1 x QSG/Lembar Keamanan (S/i)

Spesifikasi Teknis:
	Ukuran Driver: Driver Dinamis 6 mm / 1/4"
	Catu daya: 5,0 V 400 mA
		Earpiece: 6,8 g / pc (13,6 g jika digabungkan)
	Wadah pengisian: 45,4 g
		Jenis baterai headset: Baterai Ion-litium 

(50 mAh / 3,7 V)
		Jenis baterai wadah pengisian daya: 

Baterai Ion-litium (300 mAh / 3,7 V)
		Waktu pengisian daya: Kurang dari 2 jam 

dengan baterai kosong
		Waktu pemutaran musik dengan BT aktif: 

hingga 7 jam
		Waktu pemutaran musik dengan BT dan ANC 

aktif: hingga 6 jam
	Respons Frekuensi: 20 Hz – 20 kHz
	Impedansi: 16 ohm
	Sensitivitas: 97 dB SPL@1 kHz
	SPL maksimum: 96 dB
		Sensitivitas mikrofon: -32 dBV / Pa @ 1 kHz 
	Versi Bluetooth: 5.1
		Versi profil bluetooth: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 

HFP V1.7
		Rentang frekuensi pemancar Bluetooth: 

2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Daya pemancar Bluetooth: < 10 dBm
		Modulasi pemancar Bluetooth: GFSK, 

π/4 DQPSK, 8DPSK

Fitur dan Keunggulan 
21 Jam Waktu Putar (7 Jam pada Bud / 14 jam dalam Wadah)
Masa pakai baterai yang lama memungkinkan Anda bermain lebih lama atau berolahraga lebih 
keras tanpa harus berhenti dan membuang waktu untuk mengisi ulang.

Peredam Kebisingan Aktif dengan Smart Ambient
Halangi hal yang tidak Anda inginkan atau dengar lebih banyak dari aktivitas Anda. Teknologi 
Smart Ambient memungkinkan Anda berjalan dengan aman di jalan atau berkomunikasi 
dengan teman sambil berolahraga.

Ear fin untuk kenyamanan yang aman
Pilih dari tiga stabilizer ear fin yang berbeda untuk mendapatkan setelan yang sempurna, 
stabil, dan nyaman.

JBL Signature Sound
Suara yang unggul untuk mendengarkan di dalam dan di luar ruangan, menghadirkan fokus 
dan motivasi yang tepat untuk segala situasi bagi Anda, baik saat berada di dekat orang lain 
maupun di luar ruangan.

Multi AI Terintegrasi
Tetap sederhana. Tidak perlu lebih dari Hai Google atau Amazon Alexa untuk membantu Anda 
melakukan apa pun yang diinginkan.

Ketahanan Air dengan Aksen Reflektif
Lanjutkan. Anda dapat latihan hingga sebasah apa pun tanpa perlu khawatir, berkat ketahanan 
air/keringat IP67. Dan dengan logo JBL reflektif dan pilihan warna keren untuk visibilitas lebih 
tinggi, Anda dapat tampil penuh gaya dan aman secara bersamaan.

Teknologi Dual Connect + Sync
Tidak masalah headphone mana pun yang Anda keluarkan terlebih dahulu. Anda dapat 
melakukan panggilan, menyesuaikan volume, atau menggunakan asisten suara Anda pada 
telinga mana pun, agar Anda tetap fleksibel dan tidak kehilangan momentum Anda.

Panggilan Stereo Bebas Genggam dengan Jeda Otomatis
Headphone in-ear Anda siap melayani. Mikrofon kiri dan kanan Anda mnghadirkan kualitas 
suara stereo untuk panggilan telepon Anda. Nonaktifkan dan tahan musik Anda. Anda bahkan 
tidak perlu memikirkannya.

My JBL Headphones
Dapatkan lebih banyak kontrol dan personalisasi untuk pengalaman 
mendengarkan Anda dengan aplikasi gratis ini.
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