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Utformade för att klara höga krav

Din livsstil är aktiv – du behöver trådlösa öronsnäckor som kan hålla jämna steg. Endurance 
Peak 3 är den perfekta träningspartnern och pumpar dina motiverande spellistor till dig 
med upp till 50 timmars uppspelning och fylligt JBL Pure Bass-ljud som du kan känna i 
dina muskler. Den hållbara damm- och vattentäta IP68-konstruktionen kan hantera de 
dammigaste bergsstigarna och de svettigaste gympassen, och en böjbar TwistLock™-
öronkroksförstärkare garanterar en säker, bekväm passform som håller sig på plats hur 
mycket du än rör dig. Och tack vare möjligheten att ringa kristallklara samtal var du än 
befinner dig och hålla koll på din omgivning kommer du att hålla kontakten med världen 
oavsett vart ditt träningspass tar dig.

Damm- och vattentäta aktiva True Wireless-öronsnäckor
ENDURANCE PEAK 3



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

© 2022 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. Bluetooth®-ordmärket
och -logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG Inc. och all användning av sådana märken
av HARMAN International Industries Inc. sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör respektive
ägare. Funktioner, specifikationer och utseende kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Tekniska specifikationer:
	Elementstorlek: 10 mm dynamiskt   
	Strömförsörjning: 5 V, 1 A
	Öronsnäcka: 12,5 g per st (25 g tillsammans)
	Laddningsfodral: 76 g
	Öronsnäckans mått (höjd * bredd * djup): 

51,92 * 40,65 * 29,34 mm
	Laddningsfodralets mått (höjd * bredd * djup): 

mm/90,93 * 57,94 * 35,57 mm
	Batteri i öronsnäcka: Litiumjonpolymer 

(70 mAh/3,85 V)
	Batteri i laddningsfodralet: Litiumjonpolymer 

(950 mAh/3,7 V)
	Laddningstid: 2 tim med helt urladdat batteri
	Samtalstid: 5,5 tim
	Speltid med BT på: upp till 10 timmar
	Frekvensåtergivning: 20 Hz–20 kHz
	Impedans: 16 ohm
	Känslighet: 102 dB SPL vid 1 kHz
	Maximalt SPL: 93 dB
	Mikrofonens känslighet: -38 dBV/Pa vid 1 kHz
	Bluetooth-version: 5.2
	Bluetooth-profilversion: A2DP V1.3, AVRCP 

V1.6, HFP V1.7
	Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2 

400–2 4835 GHz
	Bluetooth-sändarens effekt: <14 dBm
	Bluetooth-sändarmodulering: GFSK, π/4 QPSK, 

8DPSK
	Maximal användningstemperatur: 45 °C
	IP-klassning: IP68

Detta finns i lådan:
1 par JBL Endurance Peak 3-hörlurar
1 laddfodral
1 USB Type-C-laddkabel
1 ljudförbättrare
3 storlekar på örontoppar
1 garantisedel/varning
1 snabbguide/säkerhetsblad

Funktioner och fördelar
JBL Pure Bass
Få ut det mesta av din favoritspellista med fyllig bas från ett 10 mm dynamiskt element som 
levererar ett mäktigt ljud när du behöver det som mest.

Upp till 50 timmars uppspelning med snabbladdning
Oavsett om du mäter din energiutmatning i kilometer, kilo eller minuter, kan JBL Endurance Peak 
3 matcha din takt med upp till 10 timmars batteritid i öronsnäckorna och 40 i fodralet. Och när du 
behöver en boost kan du snabbladda en timmes speltid på bara 10 minuter.

Damm- och vattentät enligt IP68
En IP68-klassificering innebär att JBL Endurance Peak 3-öronsnäckorna är redo för dina mest 
aktiva äventyr, i alla väder. Och de tål 30 minuter på djup upp till 1,5 meter salt- eller sötvatten. Så 
du kan surfa med dina öronsnäckor, eller skölja dem efter ett träningspass, utan att missa något.

Ambient Aware och TalkThru
Oavsett om du är ute och springer eller i zonen på gymmet gör TalkThru det enkelt att ringa och 
höra samtal var som helst. Och med Ambient Aware kan du vara uppmärksam på omgivningen 
utan att ta av dig hörlurarna.

Klara och tydliga samtal med 4 mikrofoner
Till och med på en blåsig cykelstig kommer din röst att höras tack vare dubbla strålformande 
mikrofoner i varje öra som hjälper till att säkerställa tydlig kommunikation. Med VoiceAware kan du 
välja hur mycket din egen röst ska höras genom att reglera mikrofonvolymen som leds tillbaka till 
hörlurarna.

Powerhook™-design för ergonomisk passform
JBL Endurance Peak 3 justeras så att den passar bekvämt med en böjbar TwistLock™-
öronkroksförstärkare som ser till att dina hörlurar inte ramlar ut – inte ens under dina mest aktiva 
stunder. Och när du tar av dem stängs öronsnäckorna automatiskt av även om du inte sätter 
tillbaka dem i laddningsfodralet.

JBL Headphones-appen
Träna på ditt sätt. Anpassa dina hörlurars inställningar efter dina behov med den särskilda 
JBL-appen.
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