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Juokse vapaasti

Tuloksilla on väliä, ja täydellisten kuulokkeiden avulla voit keskittyä treeniisi täysillä. Ääntä 
langattomasti suoratoistavat JBL Endurance Run 2 -kuulokkeet antavat motivaatiota 
kovempaan harjoitteluun tehokkaalla JBL-soundilla. Käyttömukavuuden optimoimiseksi 
kuulokkeet voi muuttaa tulppa- tai sankamallisiksi FlipHook™-rakenteen ansiosta. FlexSoft™-
korvasovitteiden ja TwistLock™-tekniikan yhdistelmä takaa, että kuulokkeet eivät satuta 
korvia tai putoa kesken pois. IPX5-vesitiiviysluokituksen ansiosta langattomat JBL Endurance 
Run 2 -kuulokkeet pysyvät mukanasi joka askeleella, eivätkä hiki tai sade voi pilata treeniäsi. 
Kymmenen tunnin toistoajan tarjoavat langattomat JBL Endurance Run 2 -kuulokkeet 
on varustettu yhdysrakenteisella kauko-ohjainmikrofonilla, jolla voit hallita musiikkia ja 
puheluita. Magneettiset kuulokenapit pitävät JBL Endurance Run 2 -kuulokkeesi kätevästi 
kaulasi ympärillä silloin, kun ne eivät ole käytössä. Nauti treenistäsi!

Vesitiiviit langattomat in-ear-urheilukuulokkeet
ENDURANCE RUN 2 WIRELESS
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Tekniset tiedot:
	Elementin koko: 8 mm

	Dynaaminen taajuusvastealue: 20 Hz – 20 kHz

	Herkkyys: 99 dB SPL @ 1 kHz

	Äänenpaineen enimmäistaso: 94 dB

	Enimmäisteho: 15 mW

	Lähettimen herkkyys: -19 dB V @ 1 kHz/Pa

	Impedanssi: 16 ohmia

	Bluetooth-lähettimen teho: 0–4 dBm

	Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, 

π/4DQPSK, 8DPSK

	Bluetooth-taajuus: 2,402–2,48 GHz

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

V1.5

	Bluetooth-versio: V5.0

	Akun tyyppi: Polymeerilitiumioniakku (3,85 V 

DC, 130 mAh)

	Latausaika: 2 tuntia

	Musiikintoistoaika BT päällä: Jopa 10 tuntia

	Paino (g): 19,7 g

	IPX-luokitus: IPX5

Pakkauksen sisältö:
1 langattomat Endurance Run 2 -kuulokkeet

3 paria erikokoisia korvasovitteita

1 sovitin

1 USB-C-latauskaapeli

1 takuu-/varoituskortti (W/!)

1 QSG-/turvallisuustiedote (S / i)

Ominaisuudet ja hyödyt
FlipHook™

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

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

Vesitiivis
Suunniteltu kestämään raskaimmatkin sisä- ja ulkotreenit joka säällä IPX5-luokituksen ansiosta.

Jopa 10 tuntia langatonta toistoaikaa 
Nauti korkealaatuisesta musiikin suoratoistosta jopa 10 tuntia ilman treeniä haittaavia johtoja. Kun 
akku on tyhjä, saat tunnin lisää toistoaikaa vain 10 minuutin latauksella USB-C-kaapelin avulla.

Hands-free-puhelut
Yhdysrakenteinen yksipainikkeinen kauko-ohjainmikrofoni mahdollistaa hands-free-puhelut, joten 
voit keskittyä treeniisi paremmin. Painikkeen kaksoispainallus aktivoi haluamasi puheavustajan.

Magneettiset kuulokenapit
Magneettiset kuulokenapit, jotka helpottavat kaapelinhallintaa silloin, kun kuulokkeet eivät ole 
käytössä.

JBL Pure Bass -ääni
Langattomien JBL Endurance Run 2 -kuulokkeiden 8,0 mm:n dynaaminen elementti takaa 
tehokkaan äänentoiston ja täyteläisen bassoäänen, joka kannustaa liikkumaan.

Vesitiiviit langattomat in-ear-urheilukuulokkeet
ENDURANCE RUN 2 WIRELESS


