
Nunca machucam nem caem
Os resultados importam, e quando você tem os fones de ouvido adequados, não há nada 
entre você e o seu exercício. Com reprodução de músicas sem fio, os Endurance RUNBT da 
JBL garantem a motivação necessária para superar seus limites com um som de qualidade. 
Com seu mecanismo FlipHook™, eles se adaptam ao encaixe dentro do ouvido e atrás da 
orelha para maior conveniência. As ponteiras confortáveis FlexSoft™ e a tecnologia TwistLock™ 
proporcionam firmeza e a garantia de nunca machucar ou cair. A certificação de resistência 
a suor IPX5, garantem seu desempenho a todo momento para que nem o suor nem a chuva 
impeçam seus exercícios. O microfone integrado e controle remoto permite o gerenciamento 
de músicas e chamadas por até 6 horas de reprodução. As ponteiras magnéticas garantem o 
encaixe prático em volta de seu pescoço quando não estão sendo usados.
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Características e benefícios 
Fliphook™

O mecanismo flexível bidirecional permite usar os fones de ouvido dentro do ouvido ou atrás da 
orelha.

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 de suor
Projetados para durar e aguentar seus treinos de alta intensidade em ambientes internos e 
externos e em qualquer condição climática.

Bateria de até 6 horas 
Permite que você reproduza suas músicas de alta qualidade sem fios para interferir nos seus 
exercícios.

Chamadas de viva-voz
Um botão remoto integrado com microfone permite chamadas de viva-voz, para que você não 
perca o foco. Pressione duas vezes o botão para ativar o Google Now ou a Siri.

Ponteiras magnéticas
Ponteiras magnéticas para fácil uso dos cabos quando não estiverem em uso.

Conteúdo da caixa:
1 Fone de ouvido Endurance RUN BT
3 tamanhos de ponteiras auriculares
1 potencializador
1 cabo de carregamento
1 Folheto garantia
1 Manual técnico

Especificações técnicas:
  Tamanho do alto falante: 8 mm
  Intervalo de resposta dinâmica de 

frequência: 20Hz-20kHz
  Sensibilidade: 106dB SPL@1kHz/1mW
  SPL (pressão sonora) máxima: 15mW
  Sensibilidade do microfone a 1 kHz dB 

v/pa: -19
  Impedância: 16 Ohms
  Potência do transmissor Bluetooth:  

0 a 4 dBm
  Modulação do transmissor Bluetooth: 

GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
  Frequência Bluetooth: 2,402 a 2,48 GHz
  Perfis Bluetooth: A2DP V1.2,  

AVRCP V1.5, HFP V1.5
  Versão Bluetooth: V4.1
  Tipo de bateria: Polímero e íon de lítio 

(3.7V DC, 120 mAH)
  Tempo de carregamento: 2 horas
  Tempo de reprodução de música com 

BT ativado: Até 6 horas
  Peso: 19,7 g

Fones de ouvido esportivos intra-auriculares sem fio à prova de suor


