Waterbestendige volledig draadloze actieve sportoordopjes

Duurzaam ontwerp dat past bij jouw actieve leven.
De JBL Endurance Race volledig draadloze sportoordopjes zijn altijd klaar voor gebruik.
Met een batterijduur van 30 uur en een waterbestendig, stofdicht ontwerp kun je de hele
dag door comfortabel genieten van JBL Pure Bass. De stevige pasvorm zorgt ervoor dat
je altijd actief bezig kunt zijn terwijl je de oordopjes draagt, dankzij een betere afdichting
en stabiliteit. Krijg hulp van je favoriete stemassistent, beheer je audio en voer met één
druk op de knop perfecte gesprekken. Of, hoor wat er om je heen gebeurt dankzij een
verbeterd omgevingsgeluid.

Functies
JBL Pure Bass Sound
Tot 30 uur batterijduur
	Enhancer en Twistlock™-ontwerp
ondersteunen je actieve levensstijl
IP67-waterbestendig en stofdicht
Ambient Aware en TalkThru
	Geniet van perfecte gesprekken en je
favoriete stemassistent
De JBL Headphones-app

Waterbestendige volledig draadloze actieve sportoordopjes

Functies en eigenschappen

Verpakkingsinhoud:

JBL Pure Bass Sound
Met krachtig geluid en een rijke bas van een 6 mm dynamische driver hoor je de muziek niet
alleen, je voelt het ook.

1 x JBL Endurance Race-hoofdtelefoon
1 x oplaadcase
1 x USB type-C oplaadkabel
1 x 3 maten oordopjes
1 x geluidsverbeteraars in 2 maten
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding/
veiligheidsinformatieblad (S/i)

Tot 30 uur batterijduur
Mis nooit meer een beat met een batterijduur van 10 uur en tot 20 uur via de case.
Een boost nodig? Met slechts 10 minuten snelladen heb je weer een volledig uur afspeeltijd.
Enhancer en Twistlock™-ontwerp ondersteunen je actieve levensstijl
De ergonomische vleugels van JBL’s Endurance Race maken gebruik van Twistlock™technologie voor meer draagcomfort. Het zorgt voor een betere afdichting en stabiliteit
dankzij een perfecte pasvorm.
IP67-waterbestendig en stofdicht
Het robuuste IP67-gecertificeerde stof- en waterbestendige ontwerp van de JBL Endurance
Race TWS-oordopjes biedt je de vrijheid om altijd en overal actief bezig te zijn. De oordopjes
zijn volledig stofbestendig en zijn bestand tegen water tot 1 m diep.
Ambient Aware en TalkThru
Met Ambient Aware hoor je wat er om je heen gebeurt. En als je een gesprek wilt voeren,
activeer dan TalkThru zonder je oordopjes uit te hoeven doen.
Geniet van perfecte gesprekken en je favoriete stemassistent
Voer perfecte stereo-gesprekken, aangedreven door dubbele beam-vormige microfoons.
Of krijg rechtstreeks via je oordopjes toegang tot je favoriete stemassistent via
aanraakbediening.
De JBL Headphones-app
Pas je luisterervaring aan. Met de speciale app kun je instellingen optimaliseren, je
stemassistent kiezen, EQ-niveaus aanpassen en meer. Hiermee kun je altijd op jouw manier
naar muziek luisteren.
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Technische specificaties:
	Maat van driver: 6 mm / 1/4" Dynamische
driver
	Voeding: 5 V 1 A
	Oordopje: 6,2 g per elk (12,4 g
samen)/0,014 lbs elk (0,028 lbs samen)
	Oplader: 44,9 g / 0,099 lbs
	Type oordopjesbatterij: Lithium-ion batterij
(70 mAh / 3,85 V)
	Batterijtype oplader: Lithium-ion batterij
(550 mAh / 3,7 V)
	Oplaadtijd: < 2 uur wanneer leeg
	Muziekafspeeltijd met BT aan: ≥ 10 uur
	Frequentierespons: 20 Hz – 20 kHz
	Impedantie: 16 ohm
	Gevoeligheid: 99 dB SPL@1 kHz
	Maximum SPL: 93 dB
	Microfoongevoeligheid: -38 dBV/Pa@1 kHz
	Bluetooth-versie: 5.2
	Bluetooth-profielversie: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
	Frequentiebereik Bluetooth-zender:
2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Vermogen Bluetooth-zender: < 10 dBm
	Modulatie Bluetooth-zender:
GFSK, π/4QPSK, 8DPSK
	Maximale bedrijfstemperatuur: 45 °C
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