
Frigör din potential.
Gör dig fri från alla hinder och var beredd på att nå en ny prestandanivå med hörlurarna JBL 
Endurance PEAK. Njut av den frihet ett träningspass med helt trådlösa hörlurar kan ge, där 
en full laddning räcker upp till 28 timmar (4 tim+ 24 tim reservladdning). Men om du känner 
att du fortfarande har mer att ge, tar det bara 10 minuter att ladda lurarna för ytterligare en 
timme med motiverande musik. Tack vare PowerHook™-tekniken slås JBL Endurance PEAK-
hörlurarna på och av automatiskt så fort du tar på dig dem, så de är beredda att ta sig an 
ett träningspass varje gång du är det. Med PowerHook™ kan du dessutom stänga av dina 
TWS-hörlurar utan att behöva sträcka dig efter laddningsväskan. Tack vare sin vattentäta 
IPX7-design kommer JBL Endurance PEAK aldrig att göra ont eller ramla ur och har även en 
flexibel bygel runt örat för extra säkerhet. Dessutom fungerar JBL Endurance PEAK-hörlurarna 
i både mono och stereo och du kan lätt och bekvämt styra ditt ljud eller dina samtal direkt via 
öronsnäckan med lättåtkomliga touchkontroller. När ditt träningspass är över lägger du dina 
lurar i den robusta förvaringsväskan.
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Funktioner och fördelar 
Äkta trådlöshet för att nå nya höjder
Friheten som äkta trådlöshet medför gör att musiken tar över och sporrar dig att nå nya höjder.

28 timmars kombinerad uppspelning
Njut av över en hel dag med trådlöst ljud, med 4 timmars oavbruten uppspelning och 24 timmars 
reservladdning från laddningsväskan.

PowerHook™
En flexibel och säker design med öronbyglar slår automatiskt på och av hörlurarna när du tar 
på eller av dem. De här hörlurarna kan slås på och av utan att du behöver lägga tillbaka dem i 
väskan varje gång.

Alltid bekväma. Trillar aldrig ur.
Tack vare TwistLock™ och FlexSoft™ är dessa hörlurar lätta och ergonomiskt utformade och 
garanterar säker passform och stabilitet för alla träningsaktiviteter. Det finns öronsnäckor i tre 
storlekar, för en bekväm och tät passform.

Vattentäta
Med IPX7 och svettsäkert material är JBL Endurance PEAK utformade för användning i alla väder.

Touchkontroller
Med touchkontroll kan du enkelt hantera musik och samtal, uppspelning, paus, volym, mono och 
stereo samt spellistor med ett lätt tryck, så att du kan hålla igång träningen. 

Mono- och stereoläge
Med de enkla och intuitiva touchkontrollerna på den högra snäckan kan du välja mellan monoläge 
för samtal och stereoläge för musikuppspelning.

Handsfree-samtal
Med Bluetooth®-teknik kan du hantera handsfree-samtal så att du inte behöver avbryta 
träningspasset när det ringer. JBL Endurance PEAK fungerar i monoläge för samtal. 

Smart laddningsväska
Den robusta laddningsväskan skyddar hörlurarna och laddar dem när de inte används. Ger över 24 
timmars total reservladdning, med 10 minuters snabbladdning för 1 timmes musikuppspelning.

Detta finns i lådan:
ENDURANCE PEAK

Örontoppar i 3 storlekar

1 x förstärkare

1 x laddningskabel

1 x laddningsväska

1 x garantisedel/varning 

1 x snabbguide/säkerhetsblad    

Tekniska specifikationer:
  Modell: ENDURANCE PEAK

  Bluetooth-version: V4.2

 Support: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, 
HFP V1.6

 Öronsnäckornas batterityp: 
Litiumjon-polymer (3.7 V, 75 mAh)

 Bluetooth sändarstyrka < 7.0 dBm

 Bluetooth sändarfrekvensintervall: 
2 402 – 2 480 GHz

 Bluetooth sändarmodulering: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

 Dynamiska element: 10 mm

 Frekvensomfång: 16 Hz – 22 KHz

 Batteri, laddfodral: 3.7 V, 1 500 mAh

 Hörlurarnas batteritid: Upp till 4 timmar

 Laddningstid: < 2 timmar

 Kompatibilitet: Fungerar med telefoner, 
surfplattor, datorer
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