
Gør aldrig ondt og falder aldrig ud
   Resultater er vigtige, og når du har de perfekte hovedtelefoner, kommer intet i vejen for dig og 
din træning. Med JBL Endurance RUNBT kan du afspille trådløst, så du får motivationen til at 
træne endnu hårdere med den kraftfulde JBL-lyd. Med deres FlipHook™- design tilpasser de 
sig i eller bag øret, så du får endnu mere komfort. Den komfortable kombination af FlexSoft™ 
ørepropper og TwistLock™ teknologi sikrer, at disse ørepropper med garanti aldrig vil gøre 
ondt eller falde ud. JBL Endurance RUNBT hovedtelefonerne er IPX5-svedtætte, så de følger 
dig hele vejen, uden at sved eller regn ødelægger din træning. JBL Endurance RUNBT har en 
afspilningstid på 6 timer og integreret mikrofon og fjernbetjening til håndfri håndtering af lyd 
og opkald. De magnetiske ørestykker fastgør dine Endurance RUNBT bekvemt omkring halsen, 
når de ikke er i brug. Nyd din træning!
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Funktioner og fordele 
Fliphook™

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
Udformet til at modstå din mest krævende træning – både inde og ude under alle vejrforhold.

6 timers trådløs afspilning 
 Med Bluetooth® kan du trådløst afspille musik i høj kvalitet uden at bekymre dig om rodede 
ledninger, der forstyrrer din træning. 

Håndfri opkald
Den integrerede et-knaps-fjernbetjening med mikrofon giver dig håndfri opkald, så du kan 
fokusere på din træning. Et dobbelttryk på knappen aktiverer Google Now eller Siri.

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

Hvad er der i æsken:

1 ENDURANCE RUNBT

3 størrelser ørepropper

1 adapter

1 opladningskabel

1 garanti/advarsel

1 x lynguide/sikkerhedsark

Tekniske specifikationer:
 Størrelse af dynamisk enhed: 8mm

 Følsomhed: 102dB SPL@1kHz/1mW

 Dynamisk frekvensområde: 20Hz–20kHz

 Maks. SPL: 15mW

 Impedans: 16 ohm

 Bluetooth-version: V4.1

 Bluetooth-sendeeffekt: 0-4 dbm

 Bluetooth-sendemodulation: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

 Bluetooth-frekvens: 2,402 GHz – 2,48 GHz

 Bluetooth-profiler: A2DP V1.2; AVRCP V1.5; 
HFP V1.5; HSP V1.2

 Batteritype: Polymer Li-ion batteri 
(3.7V DC, 120 mAH)

 Strømforsyning: 5V 500mA

 Opladningstid: 2 timer

 Taletid med BT aktiveret: Op til 6 timer

 Musikafspilningstid med BT aktiveret: 
Op til 6 timer

 Vægt: 19,7 g
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