
Funktioner
 JBL Pure Bass-lyd

  30 timers afspilning (6 timer i ørestykker / 
24 timer i etui)

 Powerhook™-design med ergonomisk 
pasform og nem betjening

 Dobbelt tilslutning
 Håndfri stereoopkald og adgang til 

stemmeassistent
 IPX7 svedtæt og vandtæt

Gør aldrig ondt, falder aldrig ud .

Seriøs træning fortjener seriøst udstyr. De totalt trådløse JBL Endurance Peak II-

hovedtelefoner leverer JBL Pure Bass-lyd til din træning og sørger for komfort og 

tilslutninger, så du kan holde dig i gang. Få ekstra motivation med 30 timers kombineret 

batteritid fra det øjeblik, du tager dem på, takket være Powerhook™. Med den intuitive 

touch-betjening kan du foretage håndfri opkald og få adgang til din stemmeassistent. 

Den dobbelte tilslutning giver dig fuld kontrol, fordi ørestykkerne fungerer uafhængigt af 

hinanden. Deres ergonomiske pasform og svedtætte/vandtætte design gør dig i stand til at 

træne længere og hårdere, uanset hvor træningen fører dig hen.

Vandtætte, totalt trådløse sports-øretelefoner
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Vandtætte, totalt trådløse sports-øretelefoner

Hvad er der i æsken:
Endurance Peak II
3 x størrelser ørepropper
1 adapter
1 x opladningskabel type-C
1 x opladningsetui
1 x garanti / advarselsark
1 x lynguide / sikkerhedsdataark  

Tekniske specifikationer:
		Enhedsstørrelse: 10 mm dynamisk enhed
		Strømforsyning: 5,0 V 1 A
		Øretelefon: 13 g pr. styk (26 g kombineret)
		Opladningsetui: 77 g
		Batteritype (hovedtelefon): Litium-ion-batteri 

(60 mAh/3,7 V )
		Batteritype (opladningsetui): Litium-ion-batteri 

(770 mAh/3,7 V)
		Opladningstid: < 2 timer fra helt afladet
		Musikafspilningstid med Bluetooth tændt:  

6 timer
		Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
		Impedans: 16 ohm
		Følsomhed: 95 dB SPL ved 1 kHz
		Maksimal SPL: 93 dB SPL
		Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
		Bluetooth-version: 5.0
		Bluetooth-profilversion: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, 

HFP 1.7
		Frekvensområde for Bluetooth-sender:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Bluetooth-sendeeffekt: 10 dbm
		Bluetooth-sendermodulation: GFSK,  

π/4 QPSK, 8DPSK

Funktioner og fordele 

JBL Pure Bass-lyd
Her er nok bas til at give hele kroppen et boost, så du får ekstra power, når du behøver  
det mest.

 30 timers afspilning (6 timer i ørestykker / 24 timer i etui)
Med et batteri, der holder lige så længe som dig, får du den ekstra inspiration, der bringer  
dig helt i mål.

Powerhook™-design med ergonomisk pasform og nem betjening
Endurance PEAK II tilpasser sig til dig - ikke omvendt. Den bøjelige ledning på ørekrogen giver 
dig mulighed for at justere hovedtelefonerne til din størrelse for optimal komfort. Fasthold 
fokus på din træning med musik, der starter og stopper, når du gør det. Betjeningen er så 
intuitiv, at den næsten læser dine tanker, så intet forstyrrer din træning.

Dobbelt tilslutning
Det er ligegyldigt, hvilket ørestykke du først tager ud af etuiet. Du kan foretage opkald, justere 
lydstyrken og bruge stemmeassistenten på begge ører. Denne fleksibilitet betyder, at du aldrig 
bliver forstyrret i din træning.

Håndfri stereoopkald og adgang til stemmeassistent
Hold kontakt med andre, og bevar kontrollen over din afspilning, uden nogensinde at afbryde 
dit træningsflow.

IPX7 svedtæt og vandtæt
Giv den gas. Bliv så våd, som du vil. Uanset om det er regn, eller sved fra de hårde prøvelser, 
skal du ikke være bekymret for Peak II.


