
Slip dit potentiale fri.
Slip fri af alle begrænsningerne, og vær klar til at nå et helt nyt præstationsniveau, med 
JBL Endurance PEAK-øretelefonerne. Oplev friheden ved en helt trådløs træning uden behov 
for at genoplade øretelefonerne i helt op til 28 timer (4 timer + 24 timers backup). Og hvis du 
har kræfter til endnu mere, tager det kun 10 minutter at genoplade dem til endnu en times 
motiverende musik. Takket være PowerHook™-teknologien tændes og slukkes JBL Endurance 
PEAK-øretelefonerne, når du bruger dem. Når du er klar til at kaste dig ud i træningen, er de 
det også. Med PowerHook™ kan du slå ørestykkerne fra, uden at du hver gang skal have fat i 
lade-etuiet. JBL Endurance PEAK er vandtætte (IPX7), og de vil garanteret aldrig gøre ondt eller 
falde ud. En ekstra krog omkring øret giver ekstra sikkerhed. Tilmed fungerer JBL Endurance 
PEAK i både mono og stereo. Du kan let styre både afspilning og opkald med ørestykkets 
praktiske touch-knapper. Og når du er færdig med at træne, lægger du bare ørestykkerne i det 
robuste opbevaringsetui.  

Funktioner
  Ægte trådløs teknologi fører dig til nye 
højdepunkter

 28 timers kombineret afspilning

 PowerHook™

 Gør aldrig ondt. Falder aldrig ud.

 Vandtæt

 Touch-knapper

 Mono- og stereotilstand

 Håndfri opkald

 Smart opladningsetui
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Funktioner og fordele 
Ægte trådløs teknologi fører dig til nye højdepunkter
Friheden med ægte trådløs teknologi lader musikken tage over og skubber dig mod nye 
højdepunkter.

28 timers kombineret afspilning
Nyd mere end et døgns trådløs lyd med 4 timers uafbrudt afspilning og 24 timers backup-strøm 
fra opladningsetuiet.

PowerHook™

Det fleksible og sikre ørekrogdesign sørger for, at øretelefonerne automatisk slukkes / tændes, 
når du tager dem af og på. Disse hovedtelefoner kan tændes og slukkes, uden at de skal 
lægges tilbage i etuiet hver gang.

Gør aldrig ondt. Falder aldrig ud
Med TwistLock™ og FlexSoft™ teknologierne er disse hovedtelefoner lette og ergonomiske med 
sikker pasform, uanset hvordan du træner.  Med ørespidser i 3 størrelser får du en sikker og 
komfortabel pasform.

Vandtæt
JBL Endurance PEAK er fremstillet i svedsikre materialer med IPX7-beskyttelse, så 
hovedtelefonerne kan bruges under alle vejrforhold. Robust bygget til at overleve i alle 
omgivelser.

Touch-knapper
Touch-aktiverede knapper giver nem betjening af musik og opkald. Du har kontrol over 
afspilning, pause, lydstyrke, mono- og stereotilstande og sangvalg med en let berøring, så du 
ikke skal afbryde din træning. 

Mono- og stereotilstand
Med de enkle touch-knapper på højre ørestykke kan du let vælge mellem monotilstand  til 
opkald og stereotilstand til musikafspilning.

Håndfri opkald
Med Bluetooth®-teknologien kan du foretage håndfri samtaler, så du ikke skal afbryde 
træningen, når telefonen ringer. JBL Endurance PEAK fungerer i monotilstand til opkald. 

Smart opladningsetui
Det robuste opladningsetui beskytter hovedtelefonerne og oplader dem, når de ikke er i brug. 
Du får over 24 timers samlet backup-strøm, og 10 minutters lynopladning giver 1 times 
musikafspilning.

Hvad er der i æsken:
ENDURANCE PEAK

3 størrelser ørepropper

1 adapter

1 opladningskabel

1 opladningsetui

1 garanti / advarsel 

1 sikkerhedsark / Kvikstartguide    

Tekniske specifikationer:
  Bluetooth-version: V4.2

  Understøtter: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6

  Hovedsæt batteritype: Litium-ion 
polymer (3,7 V, 75 mAh)

  Bluetooth-sendeeffekt < 7,0 dBm

  Frekvensområde for Bluetooth-
transmitter: 2,402 – 2,480 GHz

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

  Dynamiske enheder: 10 mm

  Frekvensområde: 16 Hz – 22 kHz

  Opladeboks batteri: 3,7 V, 1500 mAh

  Hovedtelefoners batteritid: Op til 4 timer

  Opladningstid: < 2 timer

  Kompatibilitet: Kan bruges med telefoner, 
tablets og computere

Vandtætte og ægte trådløse sports-øretelefoner


