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Skabt til at klare dine personlige rekorder

Din livsstil er aktiv – du har brug for trådløse øretelefoner, der kan følge med. Endurance 
Peak 3 er den perfekte træningspartner, der spiller dine motiverende playlister for dig med 
op til 50 timers afspilning og den fyldige JBL Pure Bass-lyd, du kan mærke i dine muskler. 
Det holdbare IP68-støv- og vandtætte design kan klare selv de mest støvede bjergruter 
og den mest svedige træningssession, mens en bøjelig TwistLock™-ørekrogforstærkning 
garanterer en sikker, behagelig pasform, der bliver siddende, uanset hvordan du bevæger 
din krop. Du kan føre krystalklare samtaler overalt, mens du fastholder opmærksomheden 
på dine omgivelser, så du bevarer forbindelsen med verden, uanset hvor din træning fører 
dig hen.

Støv- og vandtætte totalt trådløse aktive øretelefoner
ENDURANCE PEAK 3
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Tekniske specifikationer
	Enhedsstørrelse: dynamisk enhed på 10 

mm/0,39"   
	Strømforsyning: 5 V 1 A
	Øretelefon: 12,5 g/stk (25 g til sammen)
	Opladningsetui: 76 g
	Mål på øretelefon (højde x bredde x dybde): 

51,92 x 40,65 x 29,34 mm
	Mål på opladningsetui (højde x bredde x 

dybde): 90,93 x 57,94 x 35,57 mm
	Batteritype til øreprop: Litium-ion-polymer (70 

mAh / 3,85 V)
	Batteritype til opladningsetui: Litium-ion-

polymer (950 mAh / 3,7 V)
	Ladetid: 2 timer fra tom
	Taletid: 5,5 timer
	Musikafspilningstid med BT aktiveret: op til 10 

timer
	Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
	Impedans: 16 ohm
	Følsomhed: 102 dB SPL ved 1 kHz
	Maksimal SPL: 93 dB
	Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa ved 1 kHz
	Bluetooth-version: 5.2
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, AVRCP 

V1.6, HFP V1.7
	Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2400 

GHz – 24.835 GHz
	Bluetooth sendeeffekt: < 14 dBm
	Bluetooth sendermodulering: GFSK, π/4 QPSK, 

8DPSK
	Maksimal driftstemperatur: 45 °C
	IP-bedømmelse: IP68

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Endurance Peak 3-hovedtelefoner
1 x opladningsetui
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x forstærker
1 x 3 ørepropper i forskellige størrelser
1 x garanti/advarselsark
1 x startguide/sikkerhedsdatablad

Funktioner og fordele
JBL Pure Bass-lyd
Få mest muligt ud af din yndlingsplayliste med fyldig bas fra en 10 mm dynamisk enhed, der 
leverer stærk lyd, når du har mest brug for det.

Op til 50 timers afspilning med lynopladning
Uanset om du måler dit energioutput i kilometer, kilo eller minutter, kan JBL Endurance Peak 3 
matche dig beat for beat, med op til 10 timers batteristrøm i øretelefonerne og 40 i etuiet. Og når 
du har brug for et boost, kan du oplade op til en times spilletid på kun 10 minutter.

IP68 støv- og vandtætte
En IP68-klassificering betyder, at JBL Endurance Peak 3 øretelefonerne er klar til dine mest 
aktive eventyr, uanset vejret. Og de holder i 30 minutter ved dybder på op til 1,5 meter i salt- eller 
ferskvand. Så du kan surfe med dine øretelefoner eller skylle dem efter en træning, alt sammen 
uden at gå glip af et beat. 

Ambient Aware og TalkThru
Uanset om du er ude at løbe eller i zonen i fitnesscentret, gør TalkThru det nemt at foretage og 
høre opkald hvor som helst. Og med Ambient Aware kan du være opmærksom på dine omgivelser 
uden at tage hovedtelefonerne af.

Klare, tydelige opkald med 4 mikrofoner
Selv på en blæsende cykelsti vil din stemme blive hørt takket være dobbelt stråleformende 
mikrofoner i hvert øre, der er med til at sikre klar kommunikation. Og med VoiceAware kan du 
vælge, hvor meget du vil høre af din egen stemme, ved at kontrollere, hvor meget lyd der skal 
sendes tilbage fra mikrofonen til dine ørepropper.

Powerhook™-design giver en ergonomisk pasform
JBL Endurance Peak 3 kan justeres, så den passer komfortabelt med en bøjelig TwistLock™-
ørekrogforstærkning, der sikrer, at dine hovedtelefoner ikke falder ud – selv under dine mest aktive 
øjeblikke. Og når du tager dem af, slukker øretelefonerne automatisk, selvom du ikke lægger dem 
tilbage i opladningsetuiet.

JBL Headphones-app
Træn på din egen måde. Tilpas dine hovedtelefoners indstillinger til dine behov med den 
dedikerede JBL-app.
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