Vanntette In-Ear trådløse sportsøreplugger

Aldri vondt. Faller ikke ut.
Ikke la noe stoppe treningen din. Trådløse og med IPX7-vanntetthet: JBL Endurance SPRINTørepluggene er alltid klare til en løpetur, og med hurtiglading får du en time lyttetid etter bare
ti minutter lading av åtte timers-batteriet. FlexSoft™-øreplugger og TwistLock™-teknologi gir
enestående komfort, og er utformet fra A til Å for å forbedre din treningsøkt. Garantert å aldri
gjøre vondt eller falle ut, og med touch-kontroller til å håndtere musikk, samt MagHook™ som
gjør det enkelt å oppbevare dem når du er ferdig.
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Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

Åtte timers trådløs avspilling med hurtigladingsbatteri
Bluetooth®-tilkobling lar deg strømme høykvalitetsmusikk uten knotete ledninger som kommer i
veien for treningen. Ti minutters lading gir én times avspilling.

Øreplugger – Endurance SPRINT
3 størrelser øreplugger
Ladekabel
1 x Forbedrer
1 x garanti/advarsel (W / !)
1 x sikkerhetsdatablad/QSG (S / i)

MagHookTM
Sikker Ear Hook-design gir enestående stabilitet under treningsøkten. Magnetic Hook gir en
praktisk oppbevaringsløsning når ørepluggene ikke er i bruk. Klips dem fast til t-skjorten eller
bagen din for enkel oppbevaring.
Aldri vondt. Faller ikke ut.
Takket være TwistLock™ og FlexSoft™-teknologi er disse ørepluggene både lette og ergonomisk
utviklet for å sikre komfort og stabilitet, uansett treningsform.
Vanntette
Med IPX7-vanntetthet er JBL Endurance SPRINT utviklet for bruk alle typer værforhold. Holdbare
og laget for å vare i alle elementer.

Tekniske spesifikasjoner
Driverstørrelse: 10 mm dynamisk driver
Frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz

Touch-kontroller
Lar deg enkelt styre musikk og samtaler gjennom kontroll av volum, avspilling og pause, og
sangrekkefølge med et enkelt trykk, slik at du kan fortsette med det du gjør.
Håndfri-samtaler
Bluetooth®-teknologi muliggjør håndfri-samtaler slik at du kan fokusere på treningen din.
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