ENDURANCERUN2WIRED
Waterbestendige bekabelde sportieve in-ear koptelefoon

Rule the Run
Resultaat telt! En met de perfecte koptelefoon, staat er niks tussen jou en je training.
Door het FlipHook™-design past de koptelefoon zowel in als achter het oor, voor extra
gebruiksgemak. Een combinatie van FlexSoft™-oordopjes en TwistLock™-technologie
betekent dat deze oordopjes veilig in je oor zullen zitten en nooit pijn gaan doen of zullen
uitvallen. En als je dacht dat een beetje zweet of regen je Run 2 zou verpesten, dan heb je
het mis. Dankzij de IPX5 waterbestendigheid houdt de JBL Endurance Run 2-koptelefoon je
bij tijdens elke stap, terwijl een in-line microfoon en afstandsbediening ervoor zorgen dat je
nooit in je zak hoeft te reiken om telefoontjes te beantwoorden.

Functies
FlipHook™
Doet nooit pijn. Valt nooit uit.
Zweetbestendig
Handsfree telefoongesprekken
Magnetische oordopjes
JBL Pure Bass Sound

ENDURANCERUN2WIRED
Waterbestendige bekabelde sportieve in-ear koptelefoon

Technische specifi caties:

Functies en eigenschappen
FlipHook™
Flexibel tweezijdig design maakt het mogelijk de koptelefoon zowel in het oor als achter het oor te
dragen.
Doet nooit pijn. Valt nooit uit.
Dankzij de TwistLock™- en FlexSoft™-technologieën is deze koptelefoon licht en ergonomisch.
Voor gegarandeerd comfort en stabiliteit, hoe zwaar de training ook wordt.
Zweetbestendig
Ontworpen om al je intensieve outdoor of indoor trainingssessies in alle weersomstandigheden te
doorstaan, dankzij de IPX5-rating.
Handsfree telefoongesprekken
In-line afstandsbediening met één knop en microfoon maakt handsfree bellen mogelijk, zodat je
je op je training kunt blijven concentreren. Bij lang drukken op de knop wordt Google Now of Siri
geactiveerd.

Drivergrootte: 8,2 mm dynamische driver
IPX-klasse: IPX5
Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz

Verpakkingsinhoud:
1 x Endurance Run 2 Wired
3 x verschillende maten oordopjes
1 x enhancer
1 x garantie / waarschuwing
1 x veiligheidsinformatieblad / snelstartgids

Magnetische oordopjes
Magnetische oordopjes om de kabels makkelijk op te bergen als je ze niet gebruikt.
JBL Pure Bass Sound
De dynamische driver van 8,2 mm van de JBL Endurance Run 2 levert een krachtig geluid met
een rijke bas voor de optimale motivatie bij je training.
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