ENDURANCE RUN 2 WIRELESS
Waterbestendige draadloze sportieve in-ear oordopjes

Rule the Run
Resultaat telt en met de perfecte oordopjes staat er niks meer tussen jou en je training. De
JBL Endurance Run 2 streamt muziek draadloos en geeft jou de motivatie die je nodig hebt
om door te zetten met krachtig JBL-geluid. Met het FlipHook™-design passen de oordopjes
zowel in als achter het oor, voor extra gebruiksgemak. Een comfortabele combinatie van
FlexSoft™-oordopjes en TwistLock™-technologie betekent dat deze oordopjes nooit pijn
gaan doen of uitvallen. Dankzij de IPX5-waterbestendigheid houdt de JBL Endurance Run
2-je stap voor stap bij zodat zweet of regen je training niet kunnen bederven. Met een
afspeeltijd van 10 uur biedt de draadloze JBL Endurance Run 2 een in-line microfoon
en afstandsbediening voor handsfree bediening van geluid en telefoongesprekken. De
magnetische oordopjes zorgen ervoor dat je draadloze Endurance Run 2 stevig rond je nek
blijft zitten als deze niet in gebruik is. Veel plezier bij het trainen!
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Technische specificaties:

Functies en eigenschappen
Fliphook™
Flexibel tweezijdig design maakt het mogelijk de oordopjes zowel in het oor als achter het oor te
dragen.
Doet nooit pijn. Valt nooit uit.
Dankzij de TwistLock™- en FlexSoft™-technologieën is zijn deze oordopjes licht en ergonomisch
ontworpen om gegarandeerd comfort en stabiliteit te bieden, hoe zwaar de training ook wordt.
Waterbestendig
Ontworpen om je intensieve outdoor of indoor trainingssessies in alle weersomstandigheden te
doorstaan en te overleven, dankzij de IPX5-bestendigheid.
Tot 10 uur draadloos afspelen
Stream tot 10 uur lang muziek van hoge kwaliteit zonder dat je je zorgen hoeft te maken over
rommelige draden die je training verstoren. Als de batterij leeg is, krijg je met slechts 10 minuten
opladen via de USB-C-kabel 1 uur extra afspeeltijd.
Handsfree telefoongesprekken
In-line afstandsbediening met één knop en microfoon maakt handsfree bellen mogelijk, zodat je
je op je training kunt blijven concentreren. Als je tweemaal op de knop drukt, wordt jouw favoriete
stemassistent geactiveerd.

Drivergrootte: 8 mm
Dynamisch frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
Gevoeligheid: 99 dB SPL bij 1 kHz
Maximale SPL: 94 dB
Max. ingangsvermogen:x15 mW
Overdrachtgevoeligheid: -19dBV bij 1kHz/Pa
Impedantie: 16 ohm
Via Bluetooth overgedragen vermogen:
0-4 dBm
Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, π/4DQPSK,
8DPSK
Bluetooth-frequentie: 2,402 GHz – 2,48 GHz
Profielversie: A2DP V1.2, AVRCP V1.5, HFP
V1.5
Bluetooth-versie: V5.0
Type batterij: Lithium-ion polymeer-batterij (3,7
V, 700 mAh)
Oplaadtijd: 2 uur
Afspelen muziek met BT aan: Tot 10 uur

Magnetische oordopjes
Magnetische oordopjes die eenvoudig kabelbeheer mogelijk maken als het apparaat niet in
gebruik is.
JBL Pure Bass Sound
De dynamische driver van 8,0 mm van de draadloze JBL Endurance Run 2 levert een krachtig
geluid met een rijke bas voor de motivatie die je training verdient.

Gewicht (g): 19,7 g
IPX-klasse: IPX5

Verpakkingsinhoud:
1 x Endurance Run 2 draadloos
3 x verschillende maten oordopjes
1 x enhancer
1 x USB C-laadkabel
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x snelstartgids/veiligheidsinformatieblad (S/i)
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