
Det holdbare, perfekte design matcher dit aktive liv.
De totalt trådløse, aktive JBL Endurance Race-øretelefoner er altid klar til brug. 30 timers 
batteritid og et vandtæt, støvtæt design holder dig kørende med JBL Pure Bass og fuld 
komfort hele dagen. Med den suveræne og robuste pasform kan du holde dig aktiv, 
fra stranden til bestyrelseslokalet, med bedre forsegling og stabilitet. Få hjælp fra din 
foretrukne stemmeassistent, administrer din lyd, og nyd perfekte samtaler med et tryk på 
en knap. Når du har brug for at høre dine omgivelser, kan du tune ind på verden omkring 
dig med forstærket lyd fra omgivelserne.
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Funktioner og fordele 
JBL Pure Bass-lyd
Med fed lyd og fyldig bas fra en dynamisk enhed på 6 mm vil du ikke bare høre musikken – 
du vil føle den.

Op til 30 timers batteritid
Gå aldrig glip af et beat med 10 timers batteritid fra øretelefonerne og 20 timer fra etuiet. 
Har du brug for et boost? Bare 10 minutters lynopladning giver dig endnu en hel times 
spilletid.

  Adapter og Twistlock™-design understøtter din aktive livsstil
Den ergonomiske, vingeformede adapter bruger Twistlock™-teknologi til at afhjælpe ubehag 
ved trykpunkter. Det giver dig bedre forsegling, stabilitet og en overlegen pasform, der holder 
hele dagen.

IP67-vandtæt og -støvtæt
Det robuste IP67-certificerede støv- og vandtætte design på JBL Endurance Race  
TWS-øretelefonerne giver dig friheden til at forblive aktiv og fuld af energi – fra stranden til 
bestyrelseslokalet. De er helt støvtætte og tåler nedsænkning i vand op til 1 meters dybde.

Ambient Aware og TalkThru
Ambient Aware fastholder din opmærksomhed på omgivelserne, uanset hvor musikken fører 
dig hen. Og når det er tid til en snak, skal du bare aktivere TalkThru for at springe ind i en 
samtale – uden at tage øretelefonerne ud.

Nyd perfekte samtaler og din foretrukne stemmeassistent
Foretag perfekte stereoopkald ved hjælp af to stråleformende mikrofoner. Eller få adgang til 
din foretrukne stemmeassistent direkte fra dine hovedtelefoner med trykknapper, der giver 
dig hele verden lige ved hånden.

JBL Headphones-app
Tilpas din lytteoplevelse. Med den dedikerede app kan du optimere indstillinger, vælge din 
stemmeassistent, justere EQ-niveauer og meget mere, så du altid kan høre din musik på din 
egen måde.

Hvad er der i æsken:
1 x JBL Endurance Race-hovedtelefoner
1 x opladningsetui
1 x type-C USB-opladningskabel
1 x ørespidser i tre størrelser
1 x adaptere i to størrelser
1 x garanti/advarselsark
1 x startguide/sikkerhedsdatablad

Tekniske specifikationer:
  Enheds-størrelse: 6 mm / 1/4" dynamisk 

enhed
  Strømforsyning: 5 V 1 A
  Øretelefon: 6,2 g pr. stk (12,4 tilsammen)
  Opladningsetui: 44,9 g
  Batteritype for øretelefon: Lithium-ion-batteri 

(70 mAh / 3,85 V)
  Batteritype (opladningsetui):  

Lithium-ion-batteri (550 mAh / 3,7 V)
  Opladningstid: < 2 timer fra tom
  Musikspilletid med Bluetooth tændt:  

≥ 10 timer
  Frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
  Impedans: 16 ohm
  Følsomhed: 99 dB SPL@1 kHz
  Maksimal SPL: 93 dB
  Mikrofonfølsomhed: -38 dBV/Pa@1 kHz
  Bluetooth-version: 5.2
  Bluetoothprofil-version: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
  Bluetooth-senders frekvensområde:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
  Bluetooth-sendeeffekt: < 10 dBm
  Bluetooth-sendemodulation:  

GFSK, π/4QPSK, 8DPSK
  Maksimal driftstemperatur: 45 °C
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