
Waterbestendige volledig draadloze in-ear sport oordopjes

Functies
 JBL Pure Bass-geluid
 30 uur weergave (6 uur in oordopjes/ 

24 uur in oplaadcase)
 Powerhook™-ontwerp voor 

ergonomische pasvorm en eenvoudige 
bediening

 Dubbele aansluiting
 Handsfree-stereogesprekken en toegang 

tot stemassistent
 IPX7 Sweatproof en waterproof

Doet nooit pijn, valt nooit uit.

Een serieuze workout verdient serieuze uitrusting. De JBL Endurance Peak II volledig 

draadloze oordopjes leveren JBL Pure Bass-geluid dat je workout voorziet van comfort en 

connectiviteit, zodat je kunt blijven gaan. Ervaar extra motivatie met een gecombineerde 

batterijduur van 30 uur, vanaf het moment dat je ze draagt, dankzij de Powerhook™. 

Intuïtieve aanraakbediening stelt je in staat handsfree te bellen en toegang te krijgen tot 

je stemassistent, terwijl de dubbele aansluiting zorgt dat je altijd de controle hebt, omdat 

de oordoppen onafhankelijk van elkaar werken. Dankzij de ergonomische pasvorm en het 

zweetbestendige/waterbestendige ontwerp kun je langer en harder sporten, hoe zwaar je 

workout ook is.



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

Verpakkingsinhoud:
Endurance Peak II
3 formaten oordopjes
1 x enhancer
1 x oplaadkabel type-C
1 x oplaadcase
1 x garantie/waarschuwing
1 x veiligheidsinformatieblad/snelstartgids 

Technische specificaties:
		Drivergrootte: 10 mm dynamische driver
		Voeding: 5 V 1 A
		Oordop: 13 gr. per stuk (26 gr. gecombineerd) / 

0,03 lbs per stuk (0,06 lbs gecombineerd)
		Oplaadcase: 77 g
		Oordopjes batterijtype: Lithium-ionbatterij  

(60 mAh / 3,7 V)
		Oplaadcase type batterij: Lithium-ionbatterij 

(770 mAh / 3,7 V)
		Oplaadtijd: < 2 uur vanaf leeg
		Afspelen muziek met BT aan: 6 uur
		Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
		Impedantie: 16 ohm
		Gevoeligheid: 95 dB SPL @ 1 kHz
		Maximale SPL: 93 dB SPL
		Gevoeligheid microfoon: - 38 dBV / Pa @ 1 kHz
		Bluetooth-versie: 5
		Bluetooth profielversie: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, 

HFP 1.7
		Frequentiebereik Bluetooth-zender:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Vermogen Bluetooth-zender: 10 dBm
		Modulatie Bluetooth-zender: GFSK,  

π/4 QPSK, 8DPSK

Functies en eigenschappen 

JBL Pure Bass-geluid
De bas geeft je hele lichaam een boost en je krijgt precies dat extra duwtje in de rug als je dit 
het hardst nodig hebt.

30 uur weergave (6 uur in oordopjes/24 uur in oplaadcase)
Met een batterij die net zo lang meegaat als jij, heb je de extra inspiratie die nodig is om net 
dat beetje extra te geven.

Powerhook™-ontwerp voor ergonomische pasvorm en eenvoudige bediening
De Endurance PEAK II past zich aan jou aan, niet andersom. De buigbare kabel op de oorhaak 
stelt je in staat de oordopjes aan te passen aan jouw grootte en comfortniveau. Daarnaast 
kun je gefocust blijven op de taak waar je mee bezig bent dankzij muziek die begint en stopt 
wanneer jij dat ook doet. Met besturing die zo intuïtief is dat het lijkt alsof deze je gedachten 
leest, waardoor je in het moment kunt blijven.

Dubbele aansluiting
Het maakt niet uit welk oordopje je eerst uit het etui haalt. Je kunt telefoontjes opnemen, het 
volume aanpassen of je stemassistent gebruiken op elk oor, waardoor je flexibel blijft.

Handsfree-stereogesprekken en toegang tot stemassistent
Blijf in contact met je mensen en behoud controle over je weergave zonder je workout te 
hoeven onderbreken.

IPX7 Sweatproof en waterproof
Ga ervoor. Word zo nat als je wilt. Regen of puur, eerlijk zweet, het maakt de Peak II niet uit.
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