
Vis hva du er god for.
Fri deg fra alle hindringer og gjør deg klar til å nå nye ytelsesnivåer med øretelefonene JBL 
Endurance PEAK. Nyt friheten til å trene med trådløs musikk uten å måtte lade opp øretelefonene 
på hele 28 timer (4 timer + 24 timers backup-strøm). Hvis du føler at du ennå har mer å gi, 
tar det bare 10 minutter å lade dem opp og få en ekstra time med motiverende musikk. Takket 
være PowerHook™-teknologien slår JBL Endurance PEAK-øretelefonene seg automatisk på når 
du tar dem på, så du kan øyeblikkelig starte treningen, uansett hvor du måtte befinne deg.  I 
tillegg kan du med PowerHook™ slå av dine TWS-propper uten å måtte gripe etter ladeetuiet. 
Med sin vanntette IPX7-design vil JBL Endurance PEAK heller aldri føles ubehagelige eller falle 
ut. Den fleksible kroken rundt øret sørger for ekstra sikkerhet.  I tillegg fungerer JBL Endurance 
PEAK-øretelefonene både i mono- og stereo-modus, og slik kan du lekende lett kontrollere lyd 
eller samtaler rett i øretelefonene ved å bruke de praktiske berøringskontrollene. Når treningen 
er over legger du ganske enkelt øretelefonene i det solide oppbevaringsetuiet. 

Funksjoner
  Nå nye høyder, helt trådløst

  28 timers kombinert avspilling

  PowerHook™

  Aldri vondt. Faller ikke ut.

  Vanntette

  Touch-kontroller

  Mono- og stereomodus

  Håndfri-samtaler

  Smart ladeetui
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Funksjoner og fordeler 
Nå nye høyder, helt trådløst
Helt trådløs lyd gir deg mulighet til å la musikken ta over og motivere deg til å nå nye høyder.

28 timers kombinert avspilling
Nyt en hel dag med trådløs lyd med 4 timers kontinuerlig avspilling og 24 timers backup-strøm 
fra ladeetuiet.

PowerHook™

Den fleksible og sikre ørekrok-designen slår automatisk øretelefonene av og på når de tas av 
eller på. Disse øretelefonene slås på og av uten at du må legge dem tilbake i etuiet.

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. Ørepropper i 3 
størrelser sørger for en behagelig og god passform.

Vanntette
Med IPX7 og svettesikkert materiale er JBL Endurance PEAK-øretelefonene fremstilt for bruk 
under alle værforhold. Holdbare og laget for å vare i alle elementer.

Touch-kontroller
Berøringsaktivert kontroll gjør det enkelt å styre musikk og samtaler og å kontrollere avspilling, 
lydstyrke, pause, mono- og stereomodus og sporenes rekkefølge med et enkelt trykk, slik at du 
kan fortsette med det du driver med. 

Mono- og stereomodus
De enkle og brukervennlige følsomme berøringskontrollene på høyre enhet gjør det mulig å 
velge mellom mono-modus for samtaler og stereo-modus for avspilling av musikk.

Håndfri-samtaler
Med Bluetooth®-teknologien kan du ringe håndfritt, så du trenger ikke å stoppe treningen selv 
om noen ringer til deg. JBL Endurance PEAK fungerer i mono-modus for telefonsamtaler. 

Smart ladeetui
Det solide ladeetuiet beskytter øretelefonene og lader dem når de ikke er i bruk. Gir over 
24 timers total backup-lading, med hurtiglading på 10 minutter for 1 times musikkavspilling.

Hva inneholder boksen?
ENDURANCE PEAK

3 størrelser øreplugger

1 x Forbedrer

1 x ladekabel

1 x ladeetui

1 x garanti/advarsel 

1 x sikkerhetsdatablad/QSG    

Tekniske spesifikasjoner
  Model: ENDURANCE PEAK

  Bluetooth-versjon: V4.2

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

  Hodesettets batteritype: 
Litiumionpolymer (3,7 V, 75 mAh)

  Bluetooth-senderens effekt < 7,0 dBm

  Bluetooth-senderens frekvensområde: 
2,402 til 2,480 GHz

  Bluetooth-senderens modulasjon: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

  Dynamiske drivere: 10 mm

  Frekvensrespons: 16 Hz til 22 KHz

  Ladeenhetens batteri: 3,7 V, 1500 mAh

  Batterilevetid for ørepluggene Opptil 
4 timer

  Ladetid: < 2 timer

  Kompatibilitet: Brukes med telefoner, 
nettbrett, datamaskiner
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