
Fitur
 Suara JBL Pure Bass
 30 Jam Waktu Putar (6 Jam pada 

Bud/24 jam dalam Wadah)
 Desain Powerhook™ untuk Setelan 

Ergonomis dan kontrol yang mudah
 Dual Connect
 Panggilan Stereo Bebas Genggam & 

Akses Asisten Suara
 Ketahanan Keringat dan Air IP67

Selalu nyaman, tidak akan jatuh.

Olahraga serius membutuhkan peralatan yang serius. Headphone nirkabel penuh 

JBL Endurance Peak II menghadirkan suara JBL Pure Bass untuk sesi olahraga yang 

bersemangat, sekaligus memberikan kenyamanan dan konektivitas untuk tingkat energi 

yang selalu optimal. Lebih termotivasi, lebih lama dengan masa pakai baterai gabungan 

30 jam, dimulai saat Anda mengenakannya, berkat teknologi Powerhook™. Kontrol sentuh 

intuitif memungkinkan Anda melakukan panggilan bebas genggam dan mengakses asisten 

suara Anda, sementara sambungan ganda memastikan Anda selalu memegang kendali 

saat earbud berfungsi secara independen. Desain ergonomis yang tahan keringat/tahan 

air memungkinkan Anda berolahraga lebih lama dan lebih bersemangat, di mana pun Anda 

melakukannya.

Headphone Olahraga In-Ear Nirkabel Tahan Air Penuh
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Headphone Olahraga In-Ear Nirkabel Tahan Air Penuh

Isi Kotak:
Endurance Peak II
3 x Eartip dengan ukuran berbeda
1 x Penguat
1 x Kabel Pengisian Daya tipe-C
1 x Kotak Pengisian Daya
1 x Garansi/Peringatan
1 x QSG/Lembar Keamanan  

Spesifikasi Teknis:
		Ukuran Driver: Driver Dinamis 10 mm/0,4"
		Catu daya: 5,0 V 1 A
		Earpiece: 13 g per bagian (26 g jika 

digabungkan)/ 0,03 lbs per bagian  
(0,06 lbs jika digabungkan)
		Wadah pengisian daya: 77 g/0,17 lbs
		Jenis baterai headset: Baterai Ion-litium  

(60 mAh/3,7 V)
		Jenis baterai wadah pengisian daya:  

Baterai Ion-litium (770 mAh/3,7 V)
		Waktu pengisian daya: Kurang dari 2 jam 

dengan baterai kosong
		Waktu pemutaran musik dengan BT menyala: 

6 jam
		Respons Frekuensi: 20 Hz – 20 kHz
		Impedansi: 16 ohm
		Sensitivitas: 95 dB SPL@1 kHz
		SPL maksimum: 93 dB SPL
		Sensitivitas mikrofon: -38 dBV/Pa@1 kHz
		Versi Bluetooth: 5.0
		Versi profil bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, 

HFP 1.7
		Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:  

2,4 GHz – 2,4835 GHz
		Daya pemancar Bluetooth: 10 dBm
		Modulasi pemancar Bluetooth: GFSK,  

π/4 QPSK, 8DPSK

Fitur dan Keunggulan 

Suara JBL Pure Bass
Dapatkan cukup bass untuk membakar semangat olahraga Anda dan temukan dorongan 
ekstra saat Anda membutuhkannya.

30 Jam Waktu Putar (6 Jam pada Bud/24 jam dalam Wadah)
Dengan baterai yang tahan selama Anda butuhkan, dapatkan lebih banyak inspirasi untuk 
membawa Anda berlari lebih jauh.

Desain Powerhook™ untuk Setelan Ergonomis dan kontrol yang mudah
The Endurance PEAK II menyesuaikan kebutuhan Anda, bukan sebaliknya. Kabel yang 
dapat ditekuk pada kait telinga memungkinkan Anda mengatur headphone sesuai ukuran 
dan kenyamanan Anda. Selain itu, Anda juga dapat tetap berfokus pada aktivitas dengan 
musik yang dimulai dan berhenti sesuai gerakan Anda dan kontrol yang begitu intuitif seolah 
membaca pikiran Anda sehingga mudah untuk tetap menikmati musik.

Dual Connect
Tidak masalah headphone mana pun yang Anda keluarkan terlebih dahulu. Anda dapat 
melakukan panggilan, menyesuaikan volume, atau menggunakan asisten suara Anda pada 
telinga mana pun, agar Anda tetap fleksibel dan tidak kehilangan momentum Anda.

Panggilan Stereo Bebas Genggam & Akses Asisten Suara
Tetap terhubung dengan teman dan rekan Anda serta kendalikan musik tanpa mengganggu 
alur sesi latihan Anda.

Ketahanan Keringat dan Air IP67
Lanjutkan. Tidak peduli sebasah apa pun latihan Anda. Peak II siap mendampingi Anda, tidak 
peduli hujan maupun keringat saat latihan.


