
Kestävä, täydellinen muotoilu, joka sopii aktiiviseen elämääsi.
JBL Endurance Racen aidosti langattomat aktiiviset nappikuulokkeet ovat aina 
käyttövalmiina. 30 tunnin akunkeston sekä vesitiiviin ja pölynkestävän rakenteen 
ansiosta rokkaat JBL Pure Bass -äänentoiston tahtiin mukavasti koko päivän. 
Tukevan ja erinomaisen istuvuuden ansiosta voit pysyä aktiivisena niin rannalla kuin 
neuvotteluhuoneessa. Saat apua puhevustajaltasi, hallitset audiotoimintoja ja soitat 
täydellisiä puheluita yhdellä painikkeen painalluksella. Tai kun haluat kuulla ympäristösi 
ääniä, voit virittäytyä ympäröivään maailmaan parannetulla ympäristöäänentoistolla.
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Ominaisuudet ja hyödyt 
JBL Pure Bass -ääni
6 mm:n dynaamisen elementin tuottaman voimakkaan äänen ja täyteläisen bassotoiston 
ansiosta et pelkästään kuule musiikkia, vaan myös tunnet sen.

Jopa 30 tunnin akunkesto
Voit nauttia musiikistasi saumattomasti, sillä korvanappien akunkesto on 10 tuntia ja kotelon 
akunkesto 20 tuntia. Tarvitsetko lisätehoa? Vain 10 minuutin pikalatauksella saat vielä tunnin 
lisäaikaa kuuntelulle.

Enhancer ja Twistlock™-rakenne tukevat aktiivista elämäntapaasi
JBL:n Endurance Racen ergonomisessa siivekevakauttimessa käytetään Twistlock™-
teknologiaa, joka vähentää painepisteen epämukavuutta ja antaa paremman tiiviyden ja 
vakauden, mikä takaa erinomaisen istuvuuden koko päiväksi.

IP67-luokituksen mukaisesti vesitiivis ja pölytiivis
JBL Endurance Race TWS -nappikuulokkeiden vankka IP67-certified pöly- ja vesitiivis 
rakenne antaa vapauden pysyä aktiivisena ja virkistyneenä rannalta kokoushuoneeseen. 
Täysin pölytiiviit ja kestävät upotusta veteen 1 metriin asti.

Ambient Aware ja TalkThru
Ambient Aware pitää sinut valppaana ympäristösi tapahtumista, minne musiikki sinut viekin. 
Ja kun on aika jutella, aktivoi vain TalkThru, niin pääset keskusteluihin ilman, että sinun 
tarvitsee ottaa kuulokkeet pois korvilta.

Nauti täydellisistä puheluista ja haluamastasi puheavustajasta
Soita täydellisiä stereopuheluita kahden beamforming-mikrofonin ansiosta. Voit myös käyttää 
haluamaasi puheavustajaa suoraan kuulokkeistasi napautussäätimillä, jotka pitävät maailman 
sormenpäidesi ulottuvilla.

JBL Headphones -sovellus
Mukauta kuuntelukokemuksesi. Erillisellä sovelluksella voit optimoida asetuksia, valita 
puheavustajan, säätää taajuuskorjaintasoja ja paljon muuta, jotta kuulet musiikkisi aina 
haluamallasi tavalla.

Pakkauksen sisältö:
1 x JBL Endurance Race -kuulokkeet
1 latauskotelo
1 x C-tyypin USB-latauskaapeli
Kolme paria erikokoisia korvasovitteita
1 x 2 erikokoiset vakauttimet
1 x takuu-/varoituskortti (W / !)
1 x QSG-/turvallisuustiedote (S / i) 

Tekniset tiedot:
  Elementin koko: 6 mm/1/4" dynaaminen 

elementti
  Virransyöttö: 5 V 1 A
  Nappikuuloke: 6,2 g/kpl (12,4 g yhdistettynä)/ 

0,014 paunaa/kpl (0,028 paunaa yhdistettynä)
  Latauskotelo: 44,9 g / 0,099 paunaa
  Nappikuulokkeen akun tyyppi:  

Litium-ioniakku (70 mAh / 3,85 V)
  Latauskotelon akkutyyppi: Litium-ioniakku 

(550 mAh / 3,7 V)
  Latausaika: < 2 h tyhjästä
  Musiikin toistoaika BT päällä: ≥ 10 h
  Taajuusvaste: 20 Hz – 20 kHz
  Impedanssi: 16 ohmia
  Herkkyys: 99 dB SPL@1 kHz
  Maksimi SPL: 93 dB
  Mikrofonin herkkyys: -38 dBV/Pa@1 kHz
  Bluetooth-versio: 5.2
  Bluetooth-profiiliversio: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6, HFP V1.7
  Bluetooth-lähettimen taajuusalue:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
  Bluetooth-lähettimen teho: < 10 dBm
  Bluetooth-lähettimen modulaatio:  

GFSK, π/4QPSK, 8DPSK
  Maksimi käyttölämpötila: 45 °C
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