
Alltid bekväma. Trillar aldrig ur.
När du tränar både på land och i vatten är JBL Endurance DIVE gjorda för att hänga med. DIVE är 
garanterat alltid bekväma, trillar aldrig ur och förstärker din träning med IPX7-täthetsklassning. 
Med det smäckra PowerHookTM-utförandet slås de på automatiskt när du sätter dem bakom 
örat, medan ett säkert trådlöst nackband håller dem på plats. Lämna din musikspelare hemma, 
DIVE har 1 GB minne som räcker för upp till 200 låtar som du väljer med touchkontrollerna. 
Med 8 timmars batteritid är DIVE redo för poolen, löpspåret och gymmet samma dag. 

Funktioner
  8 timmars trådlös speltid med snabbladdat 
batteri

  Inbyggd MP3-spelare

  PowerHookTM 

  Alltid bekväma. Trillar aldrig ur.

  Vattentäta

  Touchkontroller

  Handsfree-samtal

  Skyddande påse

Vattentäta, trådlösa in-ear-sporthörlurar med MP3-spelare



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2018 HARMAN International Industries, Incorporated. Med ensamrätt. JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN 
International Industries, Incorporated och som är registrerat i USA och/eller andra länder. Funktioner, specifi kationer och 
utseende kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Funktioner och fördelar 
8 timmars trådlös speltid med snabbladdat batteri
Med Bluetooth® strömmar du din favoritmusik trådlöst i hela 8 timmar utan att behöva krångla 
med trassliga sladdar som stör träningen. På bara 10 minuter kan du ladda hörlurarna för
1 timmes musik.
Inbyggd MP3-spelare
Tack vare det inbyggda minnet på 1 GB kan du enkelt välja bland mer än 200 låtar direkt från 
dina hörlurar. 
PowerHookTM 
Öronkrokar med säker passform som automatiskt slår på/av strömmen när du tar på eller av 
hörlurarna. 
Alltid bekväma. Trillar aldrig ur.
Tack vare TwistLock™ och FlexSoft™ är dessa hörlurar lätta och ergonomiskt utformade och 
garanterar säker passform och stabilitet för all träning. 
Vattentäta
JBL Endurance DIVE är IPX7-klassade och utvecklade för att användas för simning och i alla 
väder. Robusta och gjorda för att hålla.  
Touchkontroller
Enkel hantering av musik och samtal, volymreglering, uppspelning och spellistor med bekväm 
touchkontroll, så att du kan hålla igång.
Handsfree-samtal
Med Bluetooth®-tekniken kan du hantera handsfree-samtal och koncentrera dig på träningen.
Skyddande påse
Hållbar bärväska i silikon. 

Detta finns i lådan:
Endurance DIVE-hörlurar

Örontoppar i 3 storlekar

1 x förstärkare

Laddningskabel

Sportfodral

1 x garantisedel/varning (W/!)

1 x snabbguide/säkerhetsblad (S/!)  

Tekniska specifikationer:
  Elementstorlek: 10 mm dynamiska 

element

  Frekvensåtergivning: 20 Hz–20 kHz
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