
Doet nooit pijn. Valt nooit uit.
Ook als je afwisselend in en uit het water traint, kan de JBL Endurance DIVE-hoofdtelefoon 
je probleemloos volgen. De DIVE doet nooit pijn en valt nooit uit, en is bovendien IPX7 
waterbestendig. Het slanke apparaat in PowerHookTM-design wordt automatisch ingeschakeld 
als je het achter je oor schuift, terwijl een stevige, draadloze nekband het geheel op zijn plaats 
houdt. Laat je mobieltje achter en maak gebruik van de geheugencapaciteit van 1 gigabyte 
van de DIVE (tot 200 muzieknummers) met behulp van aanraakelementen. En met een 
accuwerkduur van 8 uur, is de DIVE klaar voor het zwembad, de atletiekbaan of de sportschool. 
Alles binnen één dag! 
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Waterbestendig, draadloos en sportief! En deze in-ear hoofdtelefoon heeft een ingebouwde MP3-speler
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Functies en eigenschappen 
8 uur draadloze weergave met snel oplaadbare accu
Draadloze Bluetooth®-technologie stelt je in staat om maar liefst 8 uur lang muziek van hoge
kwaliteit te streamen zonder lastige kabels die in de weg hangen bij het trainen. Je hoofdtelefoon 
is binnen tien minuten opgeladen voor één uur gebruik.
Ingebouwde MP3-speler
Dankzij het ingebouwde geheugen van 1 GB kun je op eenvoudige wijze meer dan 200 
muzieknummers rechtstreeks opslaan en beluisteren via je hoofdtelefoon. 
PowerHookTM 
Stevige pasvorm door oorhaakontwerp, waarbij automatisch de stroom wordt uitgeschakeld bij 
het op- of afzetten van de hoofdtelefoon.
Doet nooit pijn. Valt nooit uit.
Dankzij de TwistLockTM- en FlexSoftTM-technologieën, is deze hoofdtelefoon licht en ergonomisch 
en biedt garandeerd comfort en stabiliteit, hoe zwaar de training ook wordt. 
Waterbestendig
De JBL Endurance DIVE is IPX7 waterbestendig en ontworpen voor gebruik  tijdens het zwemmen 
en in alle mogelijke weeromstandigheden. Duurzaam en gemaakt om lang mee te gaan.  
Touch controls
Maken het gemakkelijker om je muziek en telefoongesprekken te beheren door afspeel- en 
pauzefunctie, volume en volgorde van muzieknummers via een simpele aanraking te regelen 
voor extra gebruiksgemak, zodat je kunt blijven doortrainen.
Handsfree telefoongesprekken
Bluetooth®-technologie maakt handsfree bellen mogelijk, zodat je je kunt concentreren op je 
training.
Beschermend opberghoesje
Duurzaam siliconen draagtasje. 

Verpakkingsinhoud:
Endurance DIVE-hoofdtelefoon

3 formaten oordopjes

1 x enhancer

Oplaadkabel

Sportdraagtasje

1 x garantie / waarschuwing (W / !)

1 x veiligheidsinformatieblad / 
snelstartgids (S / i)  

Technische specifi caties:
   Maat van driver: 10 mm dynamische 

driver

   Frequentiebereik: 20 Hz – 20 kHz
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