
Eivät koskaan satuta korvia. Eivät putoa kesken pois.
JBL Endurance DIVE -kuulokkeet on suunniteltu pysymään mukanasi, harjoittelitpa sitten 
vedessä tai kuivalla maalla. Eivät taatusti satuta korvia eivätkä putoa, ja IPX7-vedenkestävät 
DIVEt tehostavat treeniäsi. PowerHook™-tekniikka mahdollistaa kuulokkeiden automaattisen 
kytkennän päälle, kun ne asetetaan korvien taakse, ja tukeva langaton niskasanka pitää 
ne paikallaan. DIVEn 1 gigatavun muistin (noin 200 musiikkiraitaa) ja kosketuspainikkeilla 
ohjattavan toiston ansiosta voit jättää ulkoiset laitteet kotiin. Ja 8 tunnin akkukesto tarkoittaa, 
että DIVE on valmis altaalle, lenkkipolulle ja punttisalille samana päivänä. 
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Ominaisuudet ja hyödyt  
8 tunnin langaton toisto ja pikaladattava akku
Langaton Bluetooth®-yhteys sallii musiikin korkealaatuisen suoratoiston 8 tunniksi ilman treeniä 
häiritseviä johtoja. Saat tunnin toistoaikaa vain 10 minuutin latauksella.
Sisäänrakennettu MP3-soitin
Sisäisen 1 gigatavun muistin ansiosta voit tallentaa kuulokkeisiin yli 200 musiikkiraitaa. 
PowerHookTM 
Tiukasti istuva korvasanka, joka kytkee kuulokkeet automaattisesti päälle ja pois päältä, kun ne 
asetetaan korville ja kun ne otetaan pois.
Eivät koskaan satuta korvia. Eivät putoa pois.
kiitos TwistLock™- ja FlexSoft™ -tekniikoiden, nämä kuulokkeet ovat kevyet ja ergonomiset, 
varmistaen niiden käyttömukavuuden ja pysymisen paikallaan treenistä riippumatta. 
Vedenkestävät
IPX7-tason vedenkestävällä rakenteella varustetut JBL Endurance DIVE -kuulokkeet on 
suunniteltu uintia ja kaikkia sääolosuhteita varten. Kestävät luonnonoloista riippumatta.  
Kosketusohjaimet
Hallitset puheluja ja musiikkia (toisto, keskeytys, äänenvoimakkuus, raidan vaihto) 
helppokäyttöisillä kosketuspainikkeilla ja pysyt liikkeessä.
Hands-free-puhelut
Bluetooth®-tekniikka tekee mahdolliseksi hands-free-puhelut, joten voit keskittyä paremmin 
treeniisi.
Suojakotelo
Kestävä silikoninen kantokotelo. 

Pakkauksen sisältö:
Endurance DIVE -kuulokkeet

3 paria erikokoisia tulppia

1 sovitin

Latauskaapeli

Urheilullinen kantokotelo

1 takuu-/varoituskortti (W / !)

1 turvallisuustiedote/QSG (S / i)

Tekniset tiedot:
  Elementin koko: 10 mm:n dynaaminen 

elementti

  Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz 
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