Vanntette, helt trådløse i-øret-hodetelefoner

De er aldri vonde å bruke og faller aldri ut.
En skikkelig treningsøkt fortjener skikkelig utstyr. JBL Endurance Peak II trådløse
hodetelefoner har JBL Pure Bass-lyd som heller bensin på bålet under treningen, samtidig
som de gir komfort og tilkoblingsmuligheter for å holde deg i gang. Få enda bedre
motivasjon med 30 timers kombinert batterilevetid, fra øyeblikket du bruker dem, takket
være Powerhook™. Intuitive berøringskontroller gjør at du kan svare på anrop håndfritt og
få tilgang til din taleassistent, mens dobbel tilkobling sikrer at du alltid vil ha kontrollen
når ørepluggene brukes uavhengig av hverandre. Med den ergonomiske passformen og
det svettesikre/vanntette designet kan du trene lengre og hardere, uansett hvor du trener.

Funksjoner
JBL Pure Bass-lyd
30 timers spilletid (6 timer som
øreplugger / 24 timer i etui)
Powerhook™-design for ergonomisk
passform og enkel kontroll
Dobbel tilkobling
Håndfrie stereosamtaler og
stemmeassistent
Svettesikker og vanntett med IPX7

Vanntette, helt trådløse i-øret-hodetelefoner

Hva inneholder boksen?

Funksjoner og fordeler
JBL Pure Bass-lyd
Få nok bass til å gi hele kroppen et løft og push deg selv litt ekstra når du trenger det
som mest.
30 timers spilletid (6 timer som øreplugger / 24 timer i etui)
Med et batteri som varer så lenge du orker, får du den ekstra inspirasjonen som trengs for å få
deg til å gjøre en ekstra innsats.
Powerhook™-design for ergonomisk passform og enkel kontroll
Endurance PEAK II tilpasser seg til deg, og ikke omvendt. Med den bøyelige ledningen på
ørekroken kan du justere hodetelefonene til ønsket størrelse og komfortnivå. Du kan også
holde deg fokusert på det du holder på med, med musikk som starter og stopper når du
starter og stopper, og med kontroller som er intuitive nok til å nesten lese tankene dine, slik at
det er enkelt å holde seg i sporet.
Dobbel tilkobling
Det spiller ingen rolle hvilken øreplugg du tar ut av etuiet først. Du kan svare på anrop, justere
volumet eller bruke taleassistenten på hvert av ørene, slik at du kan holde deg fleksibel og aldri
blir unødig forstyrret.
Håndfrie stereosamtaler og stemmeassistent
Hold kontakten med vennene dine og ha kontroll over musikken, uten at du må avbryte
treningsflyten.
Svettesikker og vanntett med IPX7
Kom deg videre. Bli så våt som du bare vil. Enten det er regn eller ren svette, trenger du ikke
bekymre deg for Peak II.
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Endurance Peak II
3 x størrelser på ørepropper
1 x Forbedrer
1 x USB-C ladekabel
1 x ladeetui
1 garanti/advarsel
1 sikkerhetsdatablad/QSG

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 10 mm / 0,4" dynamisk driver
Strømforsyning: 5 V / 1 A
Øreplugg: 13 g per stk. (26 g samlet) /
0,03 lbs per stk. (0,06 lbs samlet)
Ladeetui: 77 g / 0,17 lbs
Ørepluggenes batteritype: Litium-ion-batteri
(60 mAh / 3,7 V)
Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-batteri
(770 mAh / 3,7 V)
Ladetid: <2 timer fra tomt batteri
Musikkavspillingstid med BT på: opptil 6 timer
Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz
Impedans: 16 Ohm
Følsomhet: 95 dB SPL ved 1 kHz
Maksimum SPL: 93 dB
Mikrofonens følsomhet: -38 dBV / Pa ved 1 kHz
Bluetooth-versjon: 5.0
Bluetooth-profilversjon: A2DP 1.3, AVRCP 1.5,
HFP 1.7
Bluetooth-senderens frekvensområde:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
Bluetooth-senderens effekt: 10 dBm
Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK,
π/4 QPSK, 8DPSK
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