
Nie uwierają. Nigdy nie wypadają.
Gdy uprawiasz sport zarówno w wodzie, jak i poza nią, słuchawki JBL Endurance DIVE mogą 
być zawsze z Tobą. Słuchawki Dive doskonale wspomagają każdy trening – nie uwierają, nie 
wypadają i zapewniają wodoodporność na poziomie IPX7. Wsuń końcówki PowerHookTM za 
uszy, a słuchawki automatycznie się włączą. Bezpieczna bezprzewodowa opaska na szyję 
utrzyma je na miejscu. Słuchawki Dive mają 1 GB pamięci (do 200 utworów muzycznych) i 
oferują sterowanie dotykowe. Dzięki akumulatorowi wystarczającemu na 8 godzin działania 
słuchawki Dive mogą towarzyszyć Ci przez cały dzień aktywności: na basenie, bieżni i siłowni. 

Cechy
  8 godzin bezprzewodowego odtwarzania 
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Cechy i korzyści 
8 godzin bezprzewodowego odtwarzania dzięki akumulatorowi z funkcją szybkiego 
ładowania
Bezprzewodowa łączność Bluetooth® umożliwia strumieniowe przesyłanie wysokiej jakości 
muzyki przez pełne 8 godzin bez obaw o przewody przeszkadzające w treningu. W 10 minut 
naładujesz słuchawki na godzinne działanie.
Wbudowany odtwarzacz MP3
Dzięki wbudowanej pamięci o pojemności 1 GB możesz łatwo zapisać i odtworzyć ponad 200 
utworów muzycznych. 
PowerHookTM 
Bezpiecznie dopasuj kształt haczyka słuchawek, który automatycznie włącza/wyłącza zasilanie 
podczas zakładania lub zdejmowania.
Nie uwierają. Nigdy nie wypadają.
Dzięki technologii TwistLockTM i FlexSoftTM słuchawki są lekkie i ergonomiczne, zapewniając 
komfort i stabilność w trakcie dowolnego ćwiczenia. 
Wodoodporność
Stopień ochrony IPX7 umożliwia użytkowanie słuchawek JBL Endurance DIVE podczas pływania 
i w każdych warunkach pogodowych. Trwałe przy każdej pogodzie.  
Sterowanie dotykowe
Pozwala w prosty sposób i bez przerywania biegu zarządzać muzyką i połączeniami, 
kontrolować głośność, wznawiać i wstrzymywać odtwarzanie oraz zmieniać utwory jednym 
dotknięciem.
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący
Technologia Bluetooth® umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych przez zestaw 
głośnomówiący bez odrywania się od treningu.
Ochronny woreczek
Wytrzymałe silikonowe etui. 

Zawartość zestawu:
Słuchawki Endurance DIVE

Końcówki w 3 rozmiarach

1 x nakładka

Kabel do ładowania

Sportowy pokrowiec

1 x karta gwarancyjna / karta informacyjna 

1 x karta charakterystyki / skrócona 
instrukcja obsługi

Specyfikacje techniczne:
  Rozmiar przetworników: Przetwornik 

dynamiczny o średnicy 10 mm

 Pasmo przenoszenia: 20 Hz — 20 kHz
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