ENDURANCE PEAK 3

Pöly- ja vesitiiviit sekä aidosti langattomat aktiivinappikuulokkeet

Suunniteltu kestämään omien rajojen rikkomista
Jos elämäntyylisi on aktiivinen, tarvitset tahdissa mukana pysyvät langattomat
nappikuulokkeet. Endurance Peak 3 -kuulokkeet ovat täydellinen treenikumppani – 50
tunnin toistoajalla sekä jykevällä JBL Pure Bass Sound -äänellä saat motivoivat soittolistat
tuntumaan jokaisessa lihaksessa. Pöly- ja vesitiivis IP68-tason rakenne kestää niin pölyiset
vuoristopolut kuin hikiset kuntosalitreenit ja taivutettava TwistLock™-korvasanka varmistaa
kuulokkeiden pysyvän mukavasti paikoillaan vauhdikkaassakin menossa. Ja soittamalla
kristallinkirkkaita puheluita ja pysymällä tietoisena ympäristöstäsi säilyy yhteytesi muuhun
maailmaan riippumatta siitä, minne treenisi sinut vievät.

Ominaisuudet
JBL Pure Bass -ääni
Jopa 50 tunnin kokonaistoistoaika
pikalatauksella
IP68-tason pöly- ja vesitiiviys
Ambient Aware ja TalkThru
Kirkkaat ja selkeät puhelut neljällä
mikrofonilla
Powerhook™-rakenne varmistaa
ergonomisuuden
JBL Headphones -sovellus

ENDURANCE PEAK 3

Pöly- ja vesitiiviit sekä aidosti langattomat aktiivinappikuulokkeet

Ominaisuudet ja hyödyt

Tekniset tiedot:

JBL Pure Bass -ääni
Treenihetken suosikkisoittolistastasi saat kaiken irti jykevät bassot varmistavalla 10 mm:n
dynaamisella elementillä, josta lähtee kunnon ääni juuri silloin, kun sitä eniten kaipaat.
Jopa 50 tunnin kokonaistoistoaika pikalatauksella
Mittaatpa energiaasi sitten kilometreissä, kiloissa tai minuuteissa, JBL Endurance Peak 3
-kuulokkeet pysyvät tahdissa mukana – nappikuulokkeiden akunkesto on jopa 10 tuntia ja kotelon
40 tuntia. Lisätehoa tarvitessasi voit pikaladata jopa tunnin verran soittoaikaa vain 10 minuutissa.
IP68-tason pöly- ja vesitiiviys
IP68-luokitus tarkoittaa, että JBL Endurance Peak 3 -nappikuulokkeet ovat valmiit kaikkein
aktiivisimpiinkin seikkailuihin, satoi tai paistoi. Ne kestävät 30 minuuttia jopa 1,5 m syvyydessä niin
makeassa kuin suolaisessakin vedessä. Näin voit surffata nappikuulokkeet korvissa tai huuhdella
ne treenin jälkeen ilman, että nuottiakaan jää väliin.
Ambient Aware ja TalkThru
Olitpa sitten juoksulenkillä tai kuntosalilla – TalkThrun ansiosta puheluiden soittaminen ja niiden
kuuleminen on helppoa kaikkialla. Ambient Awaren avulla tietoisuus ympäristöstä säilyy ilman
tarvetta ottaa kuulokkeita pois korvista.
Kirkkaat ja selkeät puhelut neljällä mikrofonilla
Äänesi kuuluu jopa tuulisella pyöräilypolulla kummassakin korvassa olevien beamformingteknologiaa hyödyntävien kaksoismikrofonien ansiosta. VoiceAware-ominaisuuden avulla voit
säädellä mikin sisääntulosta takaisin kuulokkeisiin ohjatun äänen kuuluvuutta, ja valita näin, missä
määrin kuulet oman äänesi.
Powerhook™-rakenne varmistaa ergonomisuuden
JBL Endurance Peak 3 -kuulokkeet sopivat korviin mukavasti taivutettavan TwistLock™korvasangan ansiosta; se varmistaa, että kuulokkeesi eivät putoa pois aktiivisimmissakaan
tilanteissa. Ja otettaessa nappikuulokkeet korvista ne menevät automaattisesti pois päältä, vaikka
niitä ei laitettaisikaan takaisin latauskoteloon.
JBL Headphones -sovellus
Treenaa omalla tavallasi. Erityisellä JBL-sovelluksella kuulokkeiden asetukset voidaan yksilöidä
omiin tarpeisiin sopiviksi.
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Elementin koko: 10 mm:n dynaaminen
elementti
Virtalähde: 5 V 1 A
Kuulokeosa: 12,5 g/kuuloke (yhteensä 25 g)
Latauskotelo: 76 g
Kuulokkeen mitat (korkeus * leveys * syvyys):
51,92*40,65*29,34 mm
Latauskotelon mitat (korkeus * leveys *
syvyys): 90,93*57,94*35,57 mm
Kuulokeosan akun tyyppi: Litiumioni-polymeeri
(70 mAh / 3,85 V)
Latauskotelon akun tyyppi: Litiumionipolymeeri (950 mAh / 3,7 V)
Latausaika: 2 h tyhjästä täyteen
Puheaika: 5,5 tuntia
Musiikin toistoaika Bluetooth päällä: 10 tuntia
Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
Impedanssi: 16 ohmia
Herkkyys: äänenpaineen taso 102 dB
1 kHz:ssä
Äänenpaineen enimmäistaso: 93 dB
Mikrofonin herkkyys: –38 dBV/Pa @ 1 kHz
Bluetooth-versio: 5.2
Bluetooth-profiilin versio: A2DP V1.3, AVRCP
V1.6, HFP V1.7
Bluetooth-lähettimen taajuusalue: 2,400–
2,4835 GHz
Bluetooth-lähettimen teho: <14 dBm
Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK,
π/4 QPSK, 8DPSK
Enimmäiskäyttölämpötila: 45 °C
IP-luokitus: IP68

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Endurance 3 -kuulokkeet
1 x latauskotelo
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
1 x sovitin
1 x 3 paria erikokoisia korvasovitteita
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/käyttöturvallisuustiedote (S / i)
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