Under Armour® Project Rock True Wireless X - Engineered by JBL®
In-Ear Sport-hodetelefoner

Trådløs. Skikkelig. Klar til innsats.
UA Project Rock True Wireless X gir en trådløs opplevelse for skikkelig innsats. UA Waterproof
Technology og Antibacterial Sport Flex Fit-ørepropper er laget for trening under alle forhold og
leverer en behagelig passform som sitter godt med passiv støydemping. JBL Charged Sound
er innstilt for å motivere til skikkelig innsats, har Bionic Hearing med Talk Thru Technology for
å snakke med en treningspartner og Ambient Aware Technology for økt sikkerhet, slik at du får
med deg hva som skjer i omgivelsene. Ingenting holder deg tilbake når du har 50 timer batteritid
og et slitesterkt ladeetui av aluminium.
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Under Armour® Project Rock True Wireless X - Engineered by JBL®
In-Ear Sport-hodetelefoner

Funksjoner og fordeler

Hva inneholder boksen?

Helt trådløs, laget for krafttak
Trådløs og kompakt uten forstyrrelser.
UA Waterproof Technology er laget for mestring
Vanntett IPX7-teknologi som jobber like hardt som som deg.
Innstilt for rock, det er JBL Charged Sound
Den fete lyden er innstilt for sport med dyp bass for et skikkelig krafttak.
Passiv støydemping
Øreproppenes konstruksjon gir en tett forsegling for å begrense bakgrunnsstøy for optimal
fokusering.
Bionic Hearing
Med bare ett trykk gir Bionic Hearing kan du høre omgivelsene med to lydteknologier. Når du
stiller inn med TalkThru Technology dempes musikken og talelyden forsterkes for en kjapp
prat mellom økter. Ambient Aware leverer en mer intens musikkopplevelse samtidig som
lydene fra omgivelsene heves for trygghet utendørs.
Antibakterielle Sport Flex Fit ørepropper
Brukervennlige vingede ørepropper for maksimal sikkerhet.
Ørepropper, hver for seg
Ta en telefon eller hør på musikk på hver av øreproppene for seg selv med Bluetooth 5.0.
Ingen grunn til å stresse med å bytte over eller miste en forbindelse.
50 timers total batteritid
10 timer spilletid + 40 timer ekstra i et solid etui av aluminium for lading på farten.
Ladeetui i aluminium
Smidig design i aluminium er laget for å vare, og gir kjapp og sikker lading av
hodetelefonene. Lading av type C gir full lading av hodetelefoner på bare to timer.
Krystallklare samtaler med Dual Mics
Optimalisert kvalitet styrket av Dual Mics og teknologi for vindmotstand.
Google Fast Pairing
Problemfri sammenkobling med enheten din *
* Android 6.0 eller nyere støttede enheter
UA MapMyFitness
12 måneders premium medlemskap inkludert.

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

1 x UA Project Rock True Wireless X Headphone
1 x Ladeetui
3 x Ørepropper
3 x Sport Flex Fit Ørefinner
1 x Etui
1 x USB-C-Kabel
1 x 12 Måneders Premium-Medlemskap I
UA MapMyFitness
1x Brahma Bull-Klistremerke
1 x QSG/Sikkerhetsblad/Garantikort/Advarsel

Tekniske spesifikasjoner
	
Strømforsyning: 5V 1,5A
	
Driverstørrelse: 5,8 mm
	
Dynamisk frekvensrespons: 20–22 kHz
	
Følsomhet: 96 dB ved 1 kHz / 1 mW
	
Maksimal SPL: 96 dB
	
Mikrofonfølsomhet: -25 dBV ved 1 kHz/Pa
	
Impedans: 14 ohm
	
Bluetooth-senderens effekt: <8,5 dBm
	
Bluetooth-senderens modulasjon: GFSK,
π/4DQPSK, 8DPSK
	
Bluetooth-frekvens: 2,400 GHz – 2,4835 GHz
	
Bluetooth-profiler: A2DP V1.3,
AVRCP V1.6, HFP V1.7
	
Bluetooth-versjon: V5.0
	
Batteritype: Polymer-litium-ion-batteri
(3,7 V, 120 mAh)
	
Ladetid: 2 timer
	
Ladeeskens batteri: 1500 mA
	
Musikkspilletid med BT på: Opp til 10 timer
	
Taletid med BT på: Opp til10 timer
Vekt: 130 g
	
Maks driftstemperatur: 45°C
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