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Gemaakt om je grenzen te verleggen

Je hebt een actieve levensstijl - je hebt draadloze oordopjes nodig die je bij kunnen houden. 
De Endurance Peak 3 is de perfecte trainingspartner. Met tot wel 50 uur afspeeltijd en een 
rijke JBL Pure Bass Sound luister je naar muziek die je in je hele lichaam zult voelen. Het 
duurzame IP68 stof- en waterbestendige ontwerp is bestand tegen de stoffigste bergpaden 
en de meest zweeterige sportschoolsessie. Een buigzame TwistLock™ oorhaakversterker 
zorgt voor een veilige, comfortabele pasvorm, ongeacht hoe je je beweegt. En omdat je kunt 
bellen terwijl je je bewust bent van wat er om je heen gebeurt, blijf je altijd verbonden met 
de wereld om je heen, waar je ook traint.

Stof- en waterbestendige volledig draadloze actieve oordopjes
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Technische specificaties
	Drivergrootte: 10 mm/0,39’’ dynamische driver   
	Voeding: 5 V 1 A
	Oordopje: 12,5 g per stuk (25 g in totaal)/ 

0,0275 lbs per stuk (0,055 lbs in totaal)
	Oplaadcase: 76 g/ 0,167 lbs
	Afmetingen oordop (hoogte * breedte * diepte): 

mm/in 51,92*40,65*29,34/2,04*1,60*1,16
	Afmetingen oplaaddoos (hoogte * breedte * 

diepte): mm/in 90,93*57,94*35,57/3,58*2,28
*1,40
	Batterijtype oordopje: Lithium-ion polymeer (70 

mAh/3,85 V)
	Batterijtype oplaadcase: Lithium-ion polymeer 

(950 mAh/3,7 V)
	Oplaadtijd: 2 uur vanaf leeg
	Spreektijd: 5,5 uur
	Afspelen muziek met BT aan: tot 10 uur
	Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
	Impedantie: 16 ohm
	Gevoeligheid: 102 dB SPL bij 1 kHz
	Maximale SPL: 93 dB
	Gevoeligheid microfoon: - 38 dBV / Pa bij 1 

kHz
	Bluetooth-versie: 5.2
	Bluetooth-profielversie: A2DP V1.3, AVRCP 

V1.6, HFP V1.7
	Frequentiebereik Bluetooth-zender: 2,400 GHz 

- 2,4835 GHz
	Vermogen Bluetooth-zender: < 14 dBm
	Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, π/4 QPSK, 

8DPSK
	Maximale gebruiks temperatuur: 45 °C
	IP-classificatie: IP68

Verpakkingsinhoud:
1 x JBL Endurance Peak 3-oordopjes
1 x oplaadcase
1 x USB type-C oplaadkabel
1 x enhancer
1 x 3 maten oordopjes
1 x garantie/waarschuwing (W/!)
1 x beknopte handleiding
veiligheidsinformatieblad (S / i)

Functies en eigenschappen
JBL Pure Bass Sound
Haal alles uit je favoriete workout-afspeellijst met een rijke bas van een 10 mm dynamische driver 
die krachtig geluid levert wanneer je het het meest nodig hebt.

Tot 50 uur afspeeltijd met snelladen
Of je nu je uitgangsvermogen meet in mijl, pond of minuten, de JBL Endurance Peak 3 houdt je 
altijd bij, met tot 10 uur batterijvermogen in de oordopjes en 40 in de case. En als je een boost 
nodig hebt, kun je in slechts 10 minuten snel opladen tot een uur afspeeltijd.

IP68 stof- en waterbestendig
Een IP68-classificatie betekent dat de JBL Endurance Peak 3-oordopjes klaar zijn voor je meest 
actieve avonturen, of het nu regent of de zon schijnt. En ze kunnen tot 30 minuten tot 1,5 meter 
onder water, in zowel zout als zoet water. Zo kun je surfen met je oordopjes of ze na een training 
spoelen, zonder een beat te missen. 

Ambient Aware en TalkThru
Of je nu gaat hardlopen of in de sportschool bent, TalkThru maakt het gemakkelijk om overal te 
bellen. En met Ambient Aware blijf je alert op je omgeving zonder je oordopjes uit te hoeven doen.

4-Mic Crisp, heldere gesprekken
Zelfs op een winderig fietspad wordt je stem gehoord dankzij dubbele beamforming-microfoons in 
elk oor, die zorgen voor duidelijke communicatie.  
En met VoiceAware bepaal je zelf hoeveel er van je eigen stem te horen is, door de hoeveelheid 
mic-input naar je oordopjes te regelen.

Powerhook™-ontwerp voor ergonomische pasvorm
De JBL Endurance Peak 3 past zich gemakkelijk aan met een buigbare TwistLock™ 
oorhaakversterker. Dit zorgt ervoor dat je oordopjes niet uitvallen, zelfs niet tijdens je meest actieve 
momenten. En wanneer je ze uitdoet, worden de oordopjes automatisch uitgeschakeld, zelfs als je 
ze niet terugplaatst in de oplaadcase.

JBL Headphones-app
Train op jouw manier. Personaliseer de instellingen van je oordopjes met de speciale JBL-app.
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