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Laget for å tåle personlige rekorder

Livsstilen din er aktiv – du trenger trådløse ørepropper som kan holde følge. Endurance 
Peak 3 er den perfekte treningspartneren, og pumper opp motivasjonsspillelistene dine med 
opptil 50 timers avspilling og rik JBL Pure Bass-lyd som du kan føle i musklene dine. Det 
slitesterke IP68 støv- og vannbestandige designet takler selv de mest støvete fjellstiene 
og den svetteste treningsøkten, mens en bøybar TwistLock™-ørekrokforsterker gir en 
sikker og komfortabel passform som holder seg uansett hvordan du beveger kroppen din. 
Og med muligheten til å ha krystallklare samtaler fra hvor som helst og være oppdatert på 
omgivelsene dine, kan du holde kontakten med verden uansett hvor treningen tar deg.

Støv- og vanntette True Wireless aktive ørepropper
ENDURANCE PEAK 3
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Tekniske spesifikasjoner
	Driverstørrelse: 10 mm dynamisk driver   
	Strømforsyning: 5 V 1 A
	Ørepropp: 12,5 g per enhet (25 g kombinert)
	Ladeetui: 76 g
	Øreproppens mål (høyde * bredde * dybde): 

mm/in 51,92*40,65*29,34/2,04*1,60*1,16
	Ladeetuiets mål (høyde * bredde * dybde): 

mm/i 90,93*57,94*35,57/3,58*2,28*1,40
	Type øreproppbatteri: Litium-ion-polymer 

(70 mAh, 3,85 V)
	Ladeetuiets batteritype: Litium-ion-polymer 

(950 mAh, 3,7 V)
	Ladetid: 2 timer fra tomt batteri
	Taletid: 5,5 timer
	Musikkavspillingstid med BT på: Opptil 10 t
	Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz
	Impedans: 16 Ohm
	Følsomhet: 102 dB SPL ved 1 kHz
	Maksimum SPL: 93 dB
	Mikrofonens følsomhet: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
	Bluetooth-versjon: 5.2
	Bluetooth-profilversjon: A2DP V1.3, AVRCP 

V1.6, HFP V1.7
	Bluetooth-senderens frekvensområde: 

2,400–2,4835 GHz
	Bluetooth-senderens effekt: <14 dBm
	Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK, π/4 

QPSK, 8DPSK
	Maksimal driftstemperatur: 45 °C
	IP-vurdering: IP68

Hva inneholder boksen?
1 x JBL Endurance Peak 3-hodetelefoner
1 x ladeetui
1 x USB Type-C-ladekabel
1 x forsterker
Øretupper i 1 x 3 størrelser
1 x garanti/advarsel (W/!)
1 x hurtigstartveiledning/sikkerhetsdatablad (S/i)

Funksjoner og fordeler
JBL Pure Bass-lyd
Få mest mulig ut av favorittspillelisten din med rik bass fra en 10 mm dynamisk driver som leverer 
dristig lyd når du trenger det mest.

Opptil 50 timer avspilling med hurtiglading
Enten du måler energieffekten i miles, pund eller minutter, kan JBL Endurance Peak 3 matche 
deg takt for takt, med opptil 10 timers spilletid i øreproppene og 40 i etuiet. Og når du trenger en 
boost, kan hurtigladingen gi deg opptil én time spilletid på bare 10 minutter.

IP68 støv- og vanntett
En IP68-vurdering betyr at JBL Endurance Peak 3 ørepropper er klare for dine mest aktive eventyr, 
uansett vær. Og de varer i 30 minutter ved dybder på opptil 1,5 meter i saltvann eller ferskvann. 
Så du kan surfe med ørepluggene eller skylle dem etter trening, uten å gå glipp av noe. 

Ambient Aware / Talk Thru
Enten du er ute på en løpetur eller i sonen på treningssenteret, gjør TalkThru det enkelt å ringe og 
holde samtaler hvor som helst. Og med Ambient Aware kan du være oppmerksom på omgivelsene 
dine uten å ta av deg hodetelefonene.

4-Mic Rene, klare anrop
Selv på vindfulle sykkelstier vil stemmen din bli hørt takket være doble, stråledannende mikrofoner 
i hvert øre som bidrar til å sikre tydelig kommunikasjon. Og med VoiceAware kan du velge hvor 
mye av din egen stemme du vil høre ved å kontrollere mengden mikrofonlyd som sendes tilbake til 
øreproppene dine.

Powerhook™-design for ergonomisk passform
JBL Endurance Peak 3 justeres for å passe komfortabelt med en bøybar TwistLock™-
ørekrokforsterker som sikrer at hodetelefonene ikke faller ut – selv under de mest aktive 
øyeblikkene dine. Og når du tar dem av, vil øreproppene automatisk slå seg av selv om du ikke 
setter dem tilbake i ladeetuiet.

Appen JBL Headphones
Tren på din måte. Tilpass hodetelefonenes innstillinger etter behov med den dedikerte JBL-appen.
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