
Funktioner

 FlipHookTM

 Gør aldrig ondt. Falder aldrig ud.

 Svedtætte

 Håndfri opkald

 Magnetiske ørestykker

 JBL Pure Bass-lyd

Du styrer løbet

   Resultater er vigtige, og når du har de perfekte hovedtelefoner, kommer intet i vejen for 
dig og din træning. FlipHookTM- designet tilpasser sig i eller bag øret for maksimal komfort. 
Den komfortable kombination af FlexSoft™-ørepropper og TwistLock™-teknologi sikrer, at 
disse ørepropper med garanti aldrig vil gøre ondt eller falde ud. Og hvis du tror, at en smule 
sved eller regn kan ødelægge dine Run 2, kan du tro om igen. Med IPX5-vandtæthed er JBL 
Endurance Run 2-hovedtelefonerne med dig hele vejen, og den integrerede mikrofon med 
fjernbetjening betyder, at du aldrig behøver rode i lommen for at besvare et opkald.

Vandtætte sports-øretelefoner med kabel
ENDURANCERUN2WIRED
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Tekniske specifikationer:

	Enheds-størrelse: 8,2 mm dynamisk enhed

	IPX-rating: IPX5

	Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz 

Hvad er der i æsken:
1 x Endurance Run 2 Wired 

3 x størrelser ørepropper

1 x Enhancer

1 x garanti- / advarselsark 

1 x sikkerhedsark / kvikstartguide 

Funktioner og fordele
FlipHookTM

Med det fleksible tovejs design kan du bære hovedtelefonerne enten i eller bag ørerne.

Gør aldrig ondt. Falder aldrig ud. 

Med TwistLock™- og FlexSoft™-teknologierne er disse hovedtelefoner lette og ergonomiske med 

sikker pasform, uanset hvordan du træner.

Svedtætte
Designet til at modstå den mest krævende træning - både inde og ude - under alle vejrforhold 

takket være IPX5-ratingen.

Håndfri opkald
Den integrerede enknaps-fjernbetjening med mikrofon giver dig håndfri opkald, så du kan fokusere 

på din træning. Et langt tryk på knappen aktiverer Google Now eller Siri.

Magnetiske ørestykker

De magnetiske ørestykker giver nem kabelhåndtering, når hovedtelefonerne ikke er i brug.

JBL Pure Bass-lyd
Den 8,2 mm dynamiske enhed i de JBL Endurance Run 2 leverer flot lyd med fyldig bas, så du får 

den motivation, din træning fortjener.
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