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Ta ledningen i loppet

Det är resultatet som räknas och när du har perfekta hörlurar finns det inget som hindrar 
din träning. Genom sin FlipHookTM-konstruktion kan hörlurarnas passform anpassas i 
eller bakom örat för ökad komfort. En smart kombination av FlexSoft™-örontoppar och 
TwistLock™-teknik betyder att dessa lurar sitter säkert och bekvämt i dina öron och aldrig 
trillar ut. Om du trodde att lite svett eller regn skulle förstöra dina Run 2, så är det dags att 
tänka om. Tack vare vattentäthetsklassificering IPX5 hänger JBL Endurance Run 2 med i 
varje steg, och en mikrofon och fjärrkontroll på sladden garanterar att du aldrig behöver rota 
i fickan för att ta ett samtal.

Vattentäta, trådbundna in-ear-sporthörlurar
ENDURANCERUN2WIRED
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Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 8,2 mm dynamiskt

	IPX-klassificering: IPX5

	Frekvensåtergivning: 20 Hz–20 kHz 

Detta finns i lådan:
1 x Endurance Run 2 Wired 

3 x örontoppar i olika storlek

1 x ljudförbättrare

1 x garantisedel/varning 

1 x snabbguide/säkerhetsblad 

Funktioner och fördelar
FlipHookTM

Flexibel tvåvägskonstruktion gör att du kan bära hörlurarna antingen i eller bakom örat.

Alltid bekväma. Trillar aldrig ur.
Tack vare TwistLock™ och FlexSoft™ är dessa hörlurar lätta och ergonomiskt utformade och 

garanterar säker passform och stabilitet för alla träningsaktiviteter.

Svettsäkra
Konstruerade för att utstå och tåla dina intensivaste inomhus- och utomhusaktiviteter i alla väder, 

tack vare vattentäthetsklassificeringen IPX5.

Handsfree-samtal
Hantera handsfree-samtal med fjärrkontrollen och mikrofonen på sladden och fokusera på din 

träning. Ett långt tryck på knappen aktiverar Google Now eller Siri.

Magnetiska snäckor

Magnetiska öronsnäckor ger enkel sladdhantering när lurarna inte används.

JBL Pure Bass
JBL Endurance Run 2 har ett 8,2 mm dynamiskt element som levererar ett mäktigt ljud med djup 

bas som ger ditt träningspass den motivation det förtjänar.

Vattentäta, trådbundna in-ear-sporthörlurar
ENDURANCERUN2WIRED


