Under Armour® True Wireless Flash – Engineered by JBL®
Trådløse sportshodetelefoner til joggeturen med JBL-teknologi og –lyd

Trådløs frihet for høyere ytelse.
UA True Wireless Flash gir en ekte trådløs opplevelse for høyere ytelse. UA vanntett teknologi
og Sport Flex Fit ørepropper er utviklet spesielt for trening under alle slags forhold, mens JBL
Charged Sound er optimalisert og tilpasset økt motivasjon. Hør omgivelsene med Bionic Hearing
med TalkThru-teknologi, som gjør at du kan samhandle enkelt med din treningspartner, og
AmbientAware-teknologi som gjør deg mer oppmerksom på omgivelsene for økt sikkerhet. Med
totalt 25 timers batteritid og et holdbart ladeetui av aluminium sprenger disse hodetelefonene
virkelig grenser.
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Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

True Wireless for idrett
Trådløst design som lar idrettsutøvere maksimere hver eneste treningsøkt.
Vannbestandig, høytytende design for sport
Disse proppene er svette- og vanntette iht. Klasse IPX7 og tåler den tøffeste treningen i alle
slags omgivelser.
Bionic Hearing
Ved bruk av JBLs unike lyd- og mikrofonteknologi kan du med Bionic Hearing høre omgivelsene
ved hjelp av to lydteknologier – TalkThru og Ambient Aware. Med TalkThru-teknologi dempes
musikken mens talen heves, slik at du enkelt kan snakke med en treningspartner mellom
settene. AmbientAware leverer en mer intens musikkopplevelse samtidig som lydene fra
omgivelsene heves, slik at du kan høre omgivelsene.
JBL Charged Sound
Fet lyd finjustert for aktivitet med fyldig bass slik at du virkelig får noe ut av treningsøkten din.
25 timers total batteritid
Batteriet varer i 5 timer per lading, men du trenger ikke bekymre deg når du er på farten. Det er
bare å lade opp hodetelefonene for ytterligere 20 timers brukstid med det vanntette ladeetuiet i
aluminium.
Trådløs Bluetooth®
Bluetooth®-teknologi som er enkel å koble til gir kabel- og distraksjonsfri ytelse.
Ørepropper med Sport Flex Fit
Brukervennlige vingede ørepropper for maksimal sikkerhet.
Ladeetui i aluminium
Ladeetuiet har et elegant skyvedesign i aluminium og en stoffledning, og sikrer at
hodetelefonene lades raskt og sikkert.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

1 x True Wireless Flash in-ear
sporshodetelefoner
1 x beskyttende ladeetui
1 x hurtigstartveiledning
1 x sikkerhetsblad
1 x garanti
12 måneders premium-medlemskap i
MapMyRun™
3 størrelser øreplugger
3 vingede øreproppstørrelser

Tekniske spesifikasjoner
	Høyttalerelementer: JBL 5,8 mm dynamiske
drivere og fire JBL-mikrofoner
	Frekvensrespons: 20Hz – 22kHz
	Følsomhet: 95 dB @ 1kHz / 1mW
	Maksimum SPL: 113dB
	Mikrofonfølsomhet: -25dBV @ 1kHz / Pa
	Impedans: 14ohm
	Bluetooth-senderens effekt < 9,5dBm
	Bluetooth®-versjon og -profiler: 4.1,
A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
	Bluetooth overføringsfrekvens og kraft:
2,402 GHz – 2,48 GHz, <4 dBm
	Bluetooth-senderens modulasjon:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
	Batteritype: oppladbart litium-ion
(3.7V, 2 x 110mAh)
	Batterilevetid: opptil 5 timer
	Batteriladetid: 2 timer fra tom
	Ladeetuiets batteritype: Oppladbare Li-ion
(1500 mAh)
	Ladeetuiets batterilevetid: Opptil 20 timer
	Ladeeturiets ladetid: 2 timer fra tom
	Kontakt: micro USB-lader
	Inkludert: ladekabel, tilpassede øreplugger:
S, M, L kapsler (M installert), 4,5,6 Freebit
vingede propper (5 installert)
	Vekt: 15g
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