
Gör aldrig ont, trillar aldrig ur
Det är resultatet som räknas och när du har perfekta hörlurar finns det inget som hindrar din 
träning. JBL Endurance RUNBT strömmar musik trådlöst och ger dig motivationen du behöver 
för att ta i lite extra med kraftfullt JBL-ljud. Genom sin FlipHook™-konstruktion kan hörlurarnas 
passform anpassas i eller bakom örat så att de sitter skönare. En smart kombination av 
FlexSoft™-öronmusslor och TwistLock™-teknik betyder att dessa lurar garanterat är bekväma 
och aldrig trillar ut. Tack vare IPX5-svettskydd hänger JBL Endurance RUNBT med i varje 
steg så att svett och regn aldrig hindrar din träning. JBL Endurance RUNBT har sex timmars 
speltid och inbyggd mikrofon och fjärrkontroll (hands-free) för styrning av volym och samtal. 
De magnetiska öronsnäckorna håller Endurance RUNBT bekvämt runt halsen när de inte 
används. Njut av träningen!
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Funktioner och fördelar 
Fliphook™

Flexibel tvåvägskonstruktion gör att du kan bära hörlurarna antingen i eller bakom örat.

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. 

Svettsäkra
Konstruerade för att utstå och tåla dina intensivaste inom- och utomhusaktiviteter i alla väder.

6 timmar trådlös uppspelningstid 
Med Bluetooth® strömmar du din favoritmusik trådlöst utan att behöva krångla med trassliga 
sladdar som stör träningen. 

Handsfree-samtal
Hantera samtal ”hands-free” med fjärrkontrollen och mikrofonen på sladden och fokusera på 
din träning. Ett dubbeltryck på knappen aktiverar Google Now eller Siri.

Magnetiska snäckor
Magnetiska snäckor ger enkel sladdhantering när lurarna inte används.

Detta finns i lådan:
1 ENDURANCE RUNBT

Örontoppar i tre storlekar

1 förstärkare

1 laddningskabel

1 garanti/varning

1 snabbguide/säkerhetsblad

Tekniska specifikationer:
  Elementstorlek: 8 mm

  Dynamiskt frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz

  Känslighet: 106 dB SPL@1kHz/1mW

  Max ineffekt: 15 mW

  Sändarkänslighet: 19 dBV@1kHz/Pa

  Impedans: 16 ohm

  Bluetooth-sändningens effekt: 0–4 dBm

  Bluetooth-sändningens modulering: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

  Bluetooth-frekvens: 2,402–2,48 GHz

  Profilversion: A2DP V1.2, AVRCP V1.5; 
HFP V1.5

  Bluetooth-version: V4.1

  Batterityp: Polymert litiumjonbatteri 
(3.7V DC, 120 mAH)

  Laddningstid: 2 timmar

  Speltid för musik med Bluetooth: 
Upp till 24 timmar

  Vikt: 19,7 g
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