
Hållbart utförande som passar ditt aktiva liv.
JBL Endurance Race är helt trådlösa, aktiva öronsnäckor som är alltid klara att använda. 
Med 30 timmars batteritid och tätning mot vatten och damm håller de dig igång med  
JBL Pure Bass och sitter bekvämt hela dagen. Robust utförande och perfekt passform 
gör att du kan vara aktiv både på stranden och i styrelserummet med bättre tätning och 
stabilitet. Få hjälp från din valda röstassistent, spela musik och hantera perfekta samtal 
med en knapptryckning. När du behöver höra din omgivning kan du hänga med i vad som 
händer omkring dig med förbättrat omgivningsljud.
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Funktioner och fördelar 
JBL Pure Bass
Med stort ljud och fyllig bas från ett 6 mm dynamiskt element hör du inte bara musiken – du 
känner den.

Upp till 30 timmars batteritid
Missa aldrig en låt med 10 timmars batteritid i öronsnäckorna och 20 timmar i fodralet. 
Behöver du en boost? Med bara 10 minuters snabbladdning får du ytterligare en hel  
timmes speltid.

Förstärkaren och Twistlock™-funktionen passar din aktiva livsstil
Den ergonomiska vingförstärkaren i JBL Endurance Race använder Twistlock™-teknik för att 
minska obehag och ger bättre tätning och stabilitet för bekväm passform hela dagen.

Vatten- och dammskydd enligt IP67
Med de robusta IP67-klassade damm- och vattentäta öronsnäckorna JBL Endurance Race 
TWS kan du välja att vara aktiv och stimulerad på stranden såväl som i styrelserummet.  
De är helt dammtäta och tål nedsänkning i vatten med djup på upp till 1 m.

Ambient Aware och TalkThru
Med Ambient Aware har du koll på omgivningen, var du än befinner dig. När det är dags för 
en pratstund aktiverar du TalkThru och deltar i samtal utan att behöva ta ut öronsnäckorna.

Samtal och röstassistent med perfekt ljudkvalitet
Ha perfekta samtal i stereo med dubbla strålformiga mikrofoner. Du kan också använda din 
röstassistent direkt med hörlurarnas tryckknappar som ger dig koll på vad som händer.

JBL Headphones-appen
Anpassa din lyssningsupplevelse. Med den specialutvecklade appen kan du optimera 
inställningarna, välja röstassistent, justera EQ-nivåer och mycket annat, för musiklyssning 
som du vill ha den.

Detta finns i lådan:
1 par JBL Endurance Race-hörlurar
1 st laddfodral
1 st USB-C-laddkabel
3 st örontoppar i olika storlekar
Förstärkare i 2 olika storlekar
1 st garantisedel/varning
1 st snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
  Storlek på högtalarelement: 6 mm/0,25 tum 

dynamiskt element
  Strömförsörjning: 5 V 1 A
  Hörlurar: 6,2 g/styck (12,4 g tillsammans)
  Laddningsfodral: 44,9 g
  Hörlurarnas batterityp: Litiumjonbatteri  

(70 mAh/3,85 V)
  Laddningsfodralets batterityp 

Litiumjonbatteri (550 mAh/3,7 V)
  Laddningstid: < 2 timmar från tomt
  Musikspelstid med BT på: ≥10 timmar
  Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz
  Impedans: 16 ohm
  Känslighet: 99 dB SPL vid 1 kHz
  Max SPL: 93 dB
  Mikrofonkänslighet: -38 dBV/Pa vid 1 kHz
  Bluetooth-version: 5.2
  Bluetooth-profilens version: A2DP V1.3, 

AVRCP V1.6, HFP V1.7
  Bluetooth-sändarens frekvensomfång:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
  Bluetooth-sändarens effekt: < 10 dBm
  Bluetooth-sändarens modulering:  

GFSK, π/4QPSK, 8DPSK
  Max drifttemperatur: 45 °C
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