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Føl dig fuldstændig fri: JBL dropper kablerne for
maksimal funktionalitet, frihed og fleksibilitet
med True Wireless-hovedtelefoner
IFA 2018, BERLIN – 30. august, 2018 – Musik til træningen? Afslappende toner at flade

ud til? Venner der skal have et kald? Uanset hvad dagen bringer, så vil JBL True Wireless-serien

hjælpe dig godt på vej – med en sikker pasform, den berømte JBL-lydkvalitet og tilslutning

uden problemer. 

JBL Endurance PEAK

Vil du gerne slå din bedste løbetid, sætte ny rekord i bænkpres eller få ekstra knald på din næste

træning; så hjælper JBL dig med at komme i mål. Med et design der imødekommer enhver

atlets behov, er hovedtelefonerne ideelle for dem, der under enhver slags træning ønsker at

fordybe sig i musikken. De nye trådløse og vandtætte in-ear sports hovedtelefoner hjælper dig

med at holde fokus under træningen. JBL Endurance PEAK er tilgængelige på JBL.dk fra

begyndelsen af november 2018. Hovedtelefonerne koster DKr. 1.199,- og fås i sort. 
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OM JBL

100% trådløse – oplev komplet frihed under træningen

JBL lydkvalitet med Pure Bass

TwistLock™ og FlexSoft™-teknologier sikrer hovedtelefonernes komfort og pasform

PowerHook™ -design – tændt/slukket. Det velsiddende design sørger for, at

hovedtelefonerne automatisk tændes og slukkes, når du tager dem af og på.

IPX 7 vandtæt beskyttelse

28-timers kombineret spilletid (4 timers batteri i hovedtelefonerne og 24 timers ekstra back-

up i etuiet)

10 minutters lynopladning – En times spilletid på blot 10 minutters opladning!

Touch-betjenings kontrol

Håndfrie opkald

Smart opladningsetui

JBL Free

JBL Free er de perfekte trådløse høretelefoner til en aktiv hverdag. Med en kombineret spilletid

på 24 timer skal du ikke længere bekymre dig om at løbe tør for strøm. Den integrerede

mikrofon gør det muligt at ringe og tage imod opkald uden problemer. Derudover kommer

høretelefonerne med flere forskellige ergonomiske in-ear ørepropper, der sikrer optimal

komfort. Tilgængelige via https://dk.jbl.com/ til en vejledende pris på DKr. 999,- 

100% trådløse

JBL lydkvalitet

Den kombinerede spilletid på 24 timer gør, at du aldrig skal bekymre dig om begrænset

batterispilletid

Håndfrie opkald via den integrerede mikrofon

Ergoniske in-ear ørepropper med en sikker pasform

Comfort Fit øredupper (3 størrelser: S/M/L)

Secure Fit Silikone etui (2 størrelser: M/L)

Stænksikker IPX5-teknologi

Smart opladningsetui

Tilgængelig i sort og hvid

https://dk.jbl.com/


JBL skaber den fantastiske lyd, der skaber livets mest største øjeblikke. Fra ikoniske begivenheder som
Woodstock og koncerter i Madison Square Garden, til kampe på Yankee Stadium og weekendrejser, hæver JBL
lytternes oplevelser med prisbelønnet lyd, der lader dem få det bedste ud af hvert øjeblik. Med faglige
anbefalinger og over 70 år med branchens førende innovation, er JBL autoriteten inden for teknisk overlegen lyd.
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