Fones de ouvido esportivos intra-auriculares totalmente sem fio e à prova d’água

Liberte seu potencial.
Liberte-se de todas as limitações e prepare-se para atingir um novo nível de desempenho
com os fones de ouvido JBL Endurance PEAK. Aproveite a liberdade de treinar sem fio e sem
precisar recarregar os fones de ouvido por até 28 horas (4h + 24h de carga de backup no
estojo). E se você tiver energia para mais, é só recarregar por apenas 10 minutos para mais
uma hora de música. Graças à tecnologia PowerHook™, você tem a praticidade de ligar e
desligar automaticamente quando você os ajusta aos ouvidos, para que eles entrem em ação
sempre que você praticar suas atividades físicas. E também permite que você desligue seus
fones True Wireless Stereo sem precisar acessar o estojo de carregamento todas as vezes.
Com design à prova d’água IPX7, você fica sem preocupações com condições climáticas,
nunca machucam nem caem, além de contar com um formato de gancho flexível que garante
segurança extra. E mais: os fones de ouvido funcionam nos modos mono e estéreo, permitindo
que você gerencie perfeitamente suas músicas ou chamadas diretamente no fone usando o
prático controle por toque. E quando terminar suas atividades físicas, é só guardá-los no estojo
de armazenamento.
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Características e benefícios

Conteúdo da caixa:

Totalmente sem fios
Com a verdadeira tecnologia sem fio, a música assume o controle e leva você a novos limites.

1 Fone de ouvido Endurance Peak
3 tamanhos de ponteiras de ouvido
1 potencializador
1 cabo de carregamento
1 x estojo de carregamento
1 Certificado de garantia
1 Folheto de segurança
1 QSG

Até 28 horas de bateria
Aproveite mais de um dia de áudio sem fio, com 4 horas de reprodução contínua nos fones e
24 horas de bateria de backup do estojo de carregamento.
PowerHook™
O design de gancho flexível e seguro liga e desliga automaticamente os fones de ouvido
quando você os coloca ou retira. Podem ser ligados e desligados sem a necessidade de serem
guardados todas as vezes em seu estojo.
Nunca machucam. Nunca caem.
Graças às tecnologias TwistLock™ e FlexSoft™, esses fones de ouvido são leves e ergonômicos,
construídos para garantir firmeza e estabilidade, não importa o exercício.
À prova d’água
Com classificação IPX7 e seu material à prova de suor, os fones de ouvido JBL Endurance PEAK
foram desenvolvidos para serem usados em todas as condições climáticas.
Controles de toque
O controle por toque permite gerenciar facilmente suas músicas e chamadas, controlando a
reprodução, pausa, volume, modos mono, estéreo e ordem das faixas com um simples toque
para praticidade total de modo que você continue em movimento.
Modos mono e estéreo
O simples e intuitivo controle sensível ao toque no fone direito permite que você altere entre os
modos mono (chamadas) e estéreo (reprodução de música).
Chamadas de viva-voz
A tecnologia Bluetooth® permite chamadas em viva-voz para não interromper suas atividades
físicas durante uma ligação. O JBL Endurance PEAK funciona em modo mono para chamadas.
Estojo de carregamento inteligente
O estojo de carregamento protege e recarrega os fones de ouvido quando não estão em uso.
Oferece mais de 24 horas de carga de backup, com carregamento rápido de 10 minutos para
1 hora de reprodução.

Especificações técnicas:
Versão Bluetooth: V4.2
Padrões suportados: A2DP V1.3,
AVRCP V1.5, HFP V1.6
Tipo de bateria do fone: Polímero de íon de
lítio (3,7 V, 75 mAh)
Potência de transmissão Bluetooth
< 7,0 dBm
Intervalo de frequência de transmissão
Bluetooth: 2.402 a 2.480 GHz
Modulação de transmissão Bluetooth:
GFSK, π/4-DQPSK e 8DPSK
Alto falantes: 10 mm
Resposta de frequência: 16 Hz a 22 KHz
Bateria do estojo de carregamento:
3,7V, 1.500 mAh
Tempo de reprodução do fone: Até 4 horas
Tempo de carregamento: < 2 horas
Compatibilidade: Smartphones, tablets e
computadores
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