
Eivät koskaan satuta korvia tai putoa kesken pois
Tuloksilla on väliä, ja voit vapaasti keskittyä treeniisi täydellisillä kuulokkeilla. Langattomasti 
suoratoistava JBL Endurance RUNBT takaa tarvitsemasi motivaation kovempaan harjoitteluun 
vahvalla JBL-äänenlaadulla. Kuulokkeet voi muuttaa tulppa- tai sankamallisiksi FlipHook™-
rakenteella. FlexSoft™-korvasovitteiden ja TwistLock™-tekniikan yhdistelmä takaa, että 
kuulokkeet eivät satuta korvia tai putoa kesken pois. IPX5-luokan hienkestävyyden ansiosta 
JBL Endurance RUNBT -kuulokkeet pysyvät mukanasi joka askeleella, eivätkä hiki tai sade 
voi pilata treeniäsi. Kuuden tunnin toistoajan tarjoava JBL Endurance RUNBT on varustettu 
yhdysrakenteisella mikrofonilla ja kauko-ohjaimella äänen ja hands-free -puheluiden hallintaan. 
Magneettiset kuulokenapit pitävät Endurance RUNBT -kuulokkeesi kätevästi kaulasi ympärillä, 
kun ne eivät ole käytössä. Nauti treenistäsi!
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Ominaisuudet ja hyödyt 
Fliphook™

Mukautettava kahden käyttötavan rakenne, joka mahdollistaa kuulokkeiden tulppa- ja 
sankakäytön.

Eivät koskaan satuta korvia. Eivät putoa kesken pois.
Kiitos TwistLock™- ja FlexSoft™-tekniikoiden, nämä kuulokkeet ovat kevyet ja ergonomiset, 
mikä takaa niiden tiukan istuvuuden ja pysymisen paikallaan treenistä riippumatta. 

Hienkestävät
Suunniteltu kestämään raskaimmatkin sisä- ja ulkotreenit joka säällä.

Kuuden tunnin langaton toistoaika 
Langaton Bluetooth®-yhteys antaa sinulle mahdollisuuden musiikin korkealaatuiseen 
suoratoistoon ilman treeniä haittaavia johtoja. 

Hands-free-puhelut
Yhdysrakenteinen yksipainikkeinen kauko-ohjainmikrofoni mahdollistaa hands-free-puhelut, 
joten voit keskittyä treeniisi paremmin. Painikkeen kaksoispainallus aktivoi Google Now- tai 
Siri-sovelluksen.

Magneettiset kuulokenapit
Magneettiset kuulokenapit, jotka helpottavat kuulokkeiden kaapelinhallintaa säilytyksen aikana.

Pakkauksen sisältö:
1 x ENDURANCE RUNBT

3 paria erikokoisia korvasovitteita

1 sovitin

1 x latauskaapeli

1 takuu-/varoituskortti (W / !)

1 QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Tekniset tiedot:
 Ohjaimen koko: 8mm

 Herkkyys: 102dB SPL@1kHz/1mW

 Dynaaminen taajuusvaste: 20Hz – 20kHz

 Maksimitehonkesto: 15mW

 Impedanssi: 16 ohm

 Bluetooth-versio: V4.1

 Bluetooth-lähettimen teho: 0-4dbm

 Bluetooth-lähettimen modulaatio: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

 Bluetoothin taajuus: 
2,402GHz–2,48GHz

 Bluetooth-profiilit: A2DP V1.2; 
AVRCP V1.5; HFP V1.5; HSP V1.2

 Akkutyyppi: Polymeerinen litiumioniakku 
(3.7V DC, 120 mAH)

 Virtalähde: 5V 500mA

 Latausaika: 2 tuntia

 Puheaika BT päällä: enintään 6 tuntia

 Musiikin toistoaika BT päällä: enintään 
6 tuntia

 Paino: 19,7g
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