
Gør aldrig ondt. Falder aldrig ud.
 JBL Endurance DIVE følger dig overalt – både i og uden for vandet. Du kan være sikker på, 
at de aldrig gør ondt eller falder ud, og Dive opgraderer din træning med en vandtæt IPX7-
klassifi cering. Det slanke PowerHook™ design tænder automatisk, når du placerer dem bag 
ørerne, og den sikre trådløse halskrave holder dem på plads. Du kan lade mobilen blive 
hjemme, for DIVE har 1 GB lagerplads (op til 200 sange) med touch-knapper. Og med 8 timers 
batteritid klarer Dive både svømmehal, løbetur og styrketræning – endda på samme dag. 

Funktioner
  8 timers trådløs afspilning og batteri med 
lynopladning

  Indbygget MP3-afspiller

  PowerHook™ 

  Gør aldrig ondt. Falder aldrig ud.

  Vandtæt

  Touch-knapper

  Håndfri opkald

  Beskyttelsesetui
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Funktioner og fordele  
8 timers trådløs afspilning og batteri med lynopladning
 Med trådløs Bluetooth® får du hele 8 timers musik i høj kvalitet, uden at trælse ledninger 
forstyrrer din træning. På bare 10 minutter kan du oplade dine hovedtelefoner til en times brug.
Indbygget MP3-afspiller
Takket være det indbyggede musiklager på 1 GB kan du nemt opbevare og afspille over 200 
sange direkte fra dine hovedtelefoner. 
PowerHookTM 
Det sikre og velsiddende design tænder og slukker hovedtelefonerne automatisk, når du tager 
dem af og på.
Gør aldrig ondt. Falder aldrig ud.
Takket være TwistLock™ og FlexSoft™ teknologierne er disse hovedtelefoner både lette og 
ergonomiske i deres udformning for at sikre komfort og stabilitet uanset træningsformen. 
Vandtæt
  Med IPX7 er JBL Endurance DIVE designet til svømning og alle vejrforhold. Solidt konstrueret til 
at overleve elementernes rasen.  
Touch-knapper
Den enkle betjening af musik og opkald lader dig styre afspilning, pause, lydstyrke  og 
rækkefølge med en let berøring – uden afbrydelser.
Håndfri opkald
Bluetooth® teknologien giver håndfri opkald, så du kan fokusere på din træning.
Beskyttelsesetui
Robust silikone-opbevaringsetui. 

Hvad er der i æsken:
Endurance DIVE hovedtelefoner

3 størrelser ørepropper

1 x forstærker

Opladningskabel

Sportsetui

1 x garanti / advarselsark

1 x sikkerhedsark / Kvikstartguide

Tekniske specifikationer:
  Enhedsstørrelse: 10 mm dynamisk 

enhed

  Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
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