Fones de ouvido esportivos intra-auriculates sem fio à prova d’água com MP3 player

Projetado para não cair e não machucar.
Quando a sua rotina acontece dentro e fora d’água, os fones de ouvido JBL Endurance DIVE
são feitos para acompanhar. Com a garantia de nunca machucar ou cair, o Dive amplifica o
seu exercício com a classificação à prova d’água IPX7. Seu elegante mecanismo PowerHookTM
liga automaticamente quando você o coloca atrás da orelha, enquanto o suporte neckband
o mantém firme no pescoço. Deixe o seu dispositivo para trás com o armazenamento
na memória de 1 GB (até 200 faixas de música), com acesso via controles de toque.
Curta tudo isso por até 8 horas de bateria, com Dive na piscina, nas pistas de corrida, na
academia durante todo o dia.
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Fones de ouvido esportivos intra-auriculates sem fio à prova d’água com MP3 player

Características e benefícios

Conteúdo da caixa:

Bateria de 8 horas de reprodução
Reproduza suas música durante 8 horas sem fios interferindo em seus exercícios. Em apenas
10 minutos,você pode carregar seus fones de ouvido para uma hora de uso.
MP3 Player integrado
Com 1GB de memória integrado, você pode armazenar e acessar facilmente mais de 200
faixas de música diretamente no fone de ouvido.
PowerHook™
Fixação firme com o design de gancho, que liga/desliga automaticamente o fone de ouvido
quando você o coloca ou o tira.
Tecnologia Twistlock e Flexsoft
Graças a estas tecnologias os fones não machucam e também não caem, esses fones de ouvido
são leves e ergonômicos, projetados para garantir conforto e estabilidade, não importa o exercício.
À prova d’água
Com classificação IPX7, o JBL Endurance DIVE foi desenhado para ser usado enquanto você está
na piscina ou correndo na chuva, resiste até 1 metro de profundidade por 30 minutos. Feito para
durar não importa as condições.
Controles de toque
Permitem gerenciar facilmente as suas músicas e chamadas, controlando a reprodução, pausa,
volume e ordem das faixas com um simples toque para praticidade total de modo que você
continue em movimento.
Chamadas de viva-voz
Permite chamadas viva-voz, para que você não perca o foco nos exercícios.
Estojo de transporte
Resistente e material em silicone para você levar seus fones sempre junto.

1 fone de ouvido Endurance Dive
3 tamanhos de ponteiras
1 potencializador
Cabo de carregamento
1 Estojo de transporte esportivo
1 Certificado de garantia
1 Folheto de segurança
1 QSG

Especificações técnicas:
	
Transdutor: 12 mm
	
Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
	
Relação sinal/ruído: 85 dB
	
Nível de pressão sonora máximo:

102 dBSPL a 1 kHz

	
Sensibilidade a 1 kHz dBFS/pa: -20 dB
	
Impedância: 16 ohm
	
Potência de saída máxima do Bluetooth:

4 dBm

	
Modulação do transmissor Bluetooth:

GFSK, π/4 DQPSK, 8 DPSK

	
Alcance de frequência do transmissor

Bluetooth: de 2.402 GHz a 2.48 GHz

	
Perfil do Bluetooth: HFP V1.6, A2DP

V1.3, AVRCP V1.5

	
Versão Bluetooth: V4.2
	
Tipo da bateria: Polímero de íons de lítio

(3,7 V, 120 mAh)

	
Tempo de carregamento: 2 h
	
Tempo de reprodução com Bluetooth

ligado: até 8 h

	
Tempo de conversação com Bluetooth

ligado: até 7 h
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