
Funksjoner

 FlipHook™

 Aldri vondt. Faller ikke ut.

 Vanntett

 Opptil 10 timer med trådløs avspilling 

 Håndfrie samtaler

 Magnetiske øreplugger

 JBL Pure Bass-lyd

Lek med løpeturen

Resultater er viktige, og når du har de perfekte ørepluggene er det ingenting som står 
mellom deg og treningen din. Med Endurance Run 2 kan du strømme trådløst med kraftfull 
JBL-lyd, og få motivasjon til en enda litt hardere treningsøkt. FlipHook™-designen gjør 
det praktisk og enkelt å tilpasse dem til å enten brukes i øret, eller bak øret. En behagelig 
kombinasjon av FlexSoft™-øreplugger og TwistLock™-teknologi gjør at disse ørepluggene 
garantert holder seg på plass, og aldri gjør vondt. Takket være IPX5-svetteresistens holder 
Endurance Run 2 -ørepluggene tritt med hvert skritt du tar, slik at svette eller regn ikke 
ødelegger for treningsøkten din. Endurance Run 2 gir deg avspilling på 10 timer, har en 
integrert mikrofon og fjernkontroll, slik at du kan holde kontroll på lyden og ta samtaler 
hands-free. De magnetiske øreproppene sørger for at Endurance Run 2 henger behagelig 
rundt halsen dine når de ikke brukes. God trening!

Vanntette trådløse sportsøreplugger
ENDURANCE RUN 2 WIRELESS
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Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 8 mm

	Dynamisk frekvensresponsområde: 20 Hz – 

20 kHz

	Følsomhet: 99 dB SPL @ 1 kHz

	Maksimal SPL: 94 dB

	Maks inngangseffekt: 15 mW

	Sendingsfølsomhet: -19 dBV ved 1 kHz/Pa

	Impedans: 16 Ohm

	Strøm for Bluetooth-sender: 0–4 dBm

	Bluetooth-senders modulasjon: GFSK, π/4 

DQPSK, 8 DPSK

	Bluetooth-frekvens: 2,402–2,48 GHz

	Profilversjon: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP 

V1.5

	Bluetooth-versjon: V5.0

	Batteritype: Litium-ion polymer-batteri (3,85 V 

likestrøm, 130 mAh)

	Ladetid: 2 timer

	Musikkavspillingstid med BT på: Opptil 10 

timer

	Vekt (g): 19,7 g

	IPX-klassifisering: IPX5

Hva inneholder boksen?
1 x Endurance Run 2 trådløs

3 x størrelser på ørepropper

1 x Forbedrer

1 x USB-C-ladekabel

1 x garanti/advarsel (W / !)

1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (s / i)

Funksjoner og fordeler
FlipHook™

Fleksibel dobbeldesign lar deg velge mellom å bruke ørepluggene inni eller bak ørene.

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.

Vanntett
Utviklet for å tåle og vare lenger enn dine mest intense treninger både innendørs og utendørs, i alle 
værforhold, takket være IPX5-ratingen.

Opptil 10 timer med trådløs avspilling 
Strøm høykvalitetsmusikk uten knotete ledninger som kommer i veien for treningen i opptil 10 
timer. Når batteriet er tomt, får du 1 time ekstra spilletid med bare 10 minutters lading via USB-C-
kabelen.

Håndfrie samtaler
Innebygget fjernkontroll muliggjør håndfri-samtaler slik at du kan fokusere på treningen din. Et 
dobbelttrykk på knappen aktiverer din foretrukne taleassistent.

Magnetiske øreplugger
Magnetiske øreplugger gjør det enkelt å håndtere ledningene når de ikke brukes.

JBL Pure Bass-lyd
Det 8,0 mm dynamiske høyttalerelementet til JBL Endurance Run 2 trådløs leverer dristig lyd med 
rik bass for å gi motivasjonen du trenger.

ENDURANCE RUN 2 WIRELESS

Vanntette trådløse sportsøreplugger


