Wodoodporne i bezprzewodowe douszne słuchawki sportowe

Nie uwierają. Nigdy nie wypadają
Nie pozwól, by cokolwiek przerwało Twój trening. Bezprzewodowość i wodoodporność na
poziomie IPX7 sprawiają, że słuchawki JBL Endurance SPRINT są zawsze gotowe do biegu. Co
więcej, wystarczy 10 minut ładowania, by akumulator mógł pracować przez godzinę. Wyjątkowy
komfort dzięki końcówkom dousznym FlexSoft™ i technologii TwistLock™. Te bezpiecznie
dopasowane końcówki wspomagają Twój trening. Na pewno nigdy nie będą uwierać ani
nie wypadną, a przyciski dotykowe ułatwiają zarządzanie muzyką. Natomiast rozwiązanie
MagHookTM pozwala wygodnie przymocować je do ręki podczas pracy.

Cechy
8 godzin bezprzewodowego odtwarzania
dzięki akumulatorowi z funkcją szybkiego
ładowania
MagHookTM
Nie uwierają. Nigdy nie wypadają.
Wodoodporność
Sterowanie dotykowe
Rozmowy przez zestaw głośnomówiący

Wodoodporne i bezprzewodowe douszne słuchawki sportowe

Cechy i korzyści

Zawartość zestawu:

8 godzin bezprzewodowego odtwarzania dzięki akumulatorowi z funkcją szybkiego
ładowania
Bezprzewodowa łączność Bluetooth® umożliwia strumieniowe przesyłanie wysokiej jakości muzyki bez
obaw o przewody przeszkadzające w treningu. W 10 minut naładujesz słuchawki na godzinne działanie.

Słuchawki – Endurance SPRINT
Końcówki w 3 rozmiarach
Kabel do ładowania
1 x nakładka
1 x karta gwarancyjna / karta
informacyjna
1 x karta charakterystyki / skrócona
instrukcja obsługi

MagHookTM
Bezpieczna konstrukcja haczyka usznego zapewnia maksymalną stabilność podczas treningu.
Haczyk magnetyczny umożliwia wygodne przechowywanie nieużywanych słuchawek. Załóż go
na koszulę lub wokół torby.
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 SPRINT podczas
uprawiania każdego sportu i w każdych warunkach pogodowych. Trwałe przy każdej pogodzie.

Specyfikacje techniczne:
Rozmiar przetworników:
Przetwornik dynamiczny o średnicy 10 mm
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz

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.
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