
Styr lyden. Prøv ut dine grenser.
UA Sport Wireless Pivot setter idrettsutøvere i stand til å trene hardere, lengre og tryggere. 
Med et sikkert, høytytende design og JBL Charged-lyd, er disse aluminiumsørepluggene 
konstruert for motivasjon. Med UA Storm vannbestandig teknologi med en IPX7-rating, 
er de slitesterke for alle slags treningsforhold eller elementer som måtte komme din vei. 
Hør omgivelsene dine med Bionic Hearing med TalkThru-teknologi for raskt å samhandle 
med treningspartneren din, og AmbientAware-teknologi for å høre omgivelsene dine for 
økt sikkerhet. Med Sport Flex Fit-øreplugger, lover UA Sport Wireless Pivot en sikker og 
komfortabel tilpasning som vil holde seg på plass gjennom treningen din. Et 9-timers batteri 
gir strøm til en hel uke med treningsøkter på en enkelt lading, og med en sømløs Bluetooth-
forbindelse, vil du harmonere med ethvert miljø. 

Funksjoner
  Vannbestandig, høytytende design for sport    

  Bionic Hearing

  9-timers batteri 

  Sport Flex-passform med magnetiske propper

  Trådløs Bluetooth®  

  JBL Charged Sound

  12 måneders premium-medlemskap i 
MapMyRun™  

Under Armour® Sport Wireless Pivot – Engineered by JBL®

Sikkert tilpassede trådløse sports-øretelefoner med JBL-teknologi og lyd
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Funksjoner og fordeler
Vannbestandig, høytytende design for sport
IPX7 Sweat & Waterproof, aluminiumsøreplugger med holdbar tekstilkabel lover å motstå dine 
mest ekstreme treningsøkter.

Bionic Hearing
Med den unike JBL-lyd- og -mikrofonteknologien kan du med Bionic Hearing høre 
omgivelsene dine med to lydteknologier – TalkThru og Ambient Aware. Med TalkThru-teknologi 
senkes musikken og talen forsterkes slik at du enkelt kan snakke med en treningspartner 
mellom settene. AmbientAware gir en mer altoppslukende musikkopplevelse samtidig som 
omgivelseslydene øker, noe som gir sikkerheten med å høre omgivelsene dine. 

9-timers batteri 
Trådløs lyd som varer gjennom en hel uke med treningsøkter.

Sport Flex-passform med magnetiske propper
Sikker tilpasning med Sport Flex Fit-øreplugger og krokfeste bak øret for ekstra stabilitet og 
beleilig bærbarhet.  

Trådløs Bluetooth® 
Bluetooth®-teknologi som er enkel å koble til gir kabel- og distraksjonsfri ytelse.  

JBL Charged Sound
Fet lyd finjustert for aktivitet med fyldig bass slik at du virkelig får noe ut av treningsøkten din. 

12 måneders premium-medlemskap i MapMyRun™ 
Få et gratis 12-måneders Premium-medlemskap i MapMyRun™ med kjøpet. Spor dine 
treningsøkter, kontroller din fremdrift, med mer.

Hva inneholder boksen?
1 x Sport trådløs [2] in-ear-sportshodetelefon 

1 x pustende bæretaske

1 x Micro USB-kabel 

1 x hurtigstartveiledning

1 x sikkerhetsblad

1 x garanti

12 måneders premium-medlemskap i 
MapMyRun™

3 størrelser øreplugger

3 vingede øreplugg-forsterker

Tekniske spesifikasjoner
 Driverstørrelse: 5,8 mm

 Dynamisk Frekvensresponsrekkevidde: 
20Hz–20kHz

 Følsomhet: 102 dBSPL@1kHz/1mW

 Maksimal SPL: 96dB

 Mikrofonfølsomhet @1kHz dB v/pa: -20dB

 Impedans: 14 ohm

 Kraft overført via Bluetooth: 0-4 dBm

 Bluetooth sendermodulering: 
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK

 Bluetooth frekvens: 2.402 GHz–2.48 GHz

 Bluetooth-profiler: HFP V1.7, A2DP V1.3, 
AVRCP V1.5

 Bluetooth-versjon: V4.2

 Batteritype: Polymer Li-ion Battery 
(3.7Vdc, 170mAh)

 Ladetid 2 timer

 Spilletid musikk med Bluetooth på: 
Opptil 9 timer

 Vekt: 16.5 g
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