
Trådløs frihed, så du kan nå endnu længere.  
UA True Wireless Flash giver en ægte trådløs oplevelse, så du kan strække dig lidt længere. 
UA vandtæt teknologi og Sport Flex Fit ørepropper er fremstillet specielt til alle former for 
træning, mens JBL Charged Sound er blevet dristigt optimeret og justeret med henblik på 
motivation. Hør dine omgivelser med Bionic Hearing med TalkThru-teknologi – så kan du hurtigt 
kommunikere med din træningsmakker, og med AmbientAware-teknologi kan du fastholde 
opmærksomheden på dine omgivelser for øget sikkerhed. Med i alt 25 timers batteritid og en 
solid aluminiumsæske til opladning bryder disse hovedtelefoner virkelig grænserne.

Funktioner
  Virkelig trådløse til sport

  Vandtæt, højeffektivt design til sport  

  Bionic Hearing

  JBL Charged Sound

  I alt 25 timers batteritid

  Trådløs Bluetooth® 

  Sport Flex Fit ørespidser 

  Alu-etui til opladning

Under Armour® True Wireless Flash – Engineered by JBL®

Ægte trådløse sportshovedtelefoner til alle dine løbeture. Med teknologi og lyd fra JBL.
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Funktioner og fordele 
Virkelig trådløse til sport
Trådløst design gør det muligt for atleter at få mest muligt ud af hver eneste træning.

Vandtæt, højeffektivt design til sport  
Disse propper er IPX7 sved- og vandtætte og holder til den mest intense træning og alt andet, 
du kunne finde på at udsætte dem for.

Bionic Hearing
Ved hjælp af enestående JBL lyd- og mikrofonteknologi gør Bionic Hearing dig i stand til 
at høre dine omgivelser med to lydteknologier: TalkThru og Ambient Aware. Med TalkThru-
teknologi sænkes lyden på musik og tale forstærkes yderligere, så du nemt kan sludre med en 
træningsmakker i pauserne. AmbientAware leverer en endnu mere indlevende musikoplevelse, 
mens omgivende lyde øges, så du er sikker på, at du kan høre dine omgivelser. 

JBL Charged Sound
Den fede lyd er afstemt til sport med fyldig bas, der maksimerer din træning.

I alt 25 timers batteritid
Batteritiden er 5 timer pr. opladning, men du behøver ikke bekymre dig, hvis du er på farten. 
Du kan simpelthen genoplade dine hovedtelefoner og få yderligere 20 timers spilletid med den 
vandtætte aluminiumsæske til opladning. 

Trådløs Bluetooth® 
Nem tilslutning med Bluetooth® giver dig afspilning uden distraherende kabler. 

Sport Flex Fit ørespidser 
Bøjede ørepropper, der er nemme at bruge og giver maksimal sikkerhed.

Alu-etui til opladning
Det slanke opladnings-etui i aluminium har stofledning og sikrer, at dine hovedtelefoner oplades 
hurtigt og sikkert.

Hvad er der i æsken:
1 stk. ægte trådløse Flash sports-øretelefoner 
1 stk. beskyttende sports-etui til opladning
1 x lynstartvejledning
1 x sikkerhedsark
1 x garanti
12 måneders premium-medlemskab af 

MapMyRun™

3 størrelser ørepropper
3 størrelser bøjede øreprop-adaptere

Tekniske specifikationer:
  Enheder: JBL 5.8 mm dynamiske enheder 

og fire JBL mikrofoner
  Frekvensområde: 20Hz – 22kHz
  Følsomhed: 95 dB @ 1kHz / 1mW
  Maksimum SPL: 113dB
  Mikrofonfølsomhed: -25dBV @ 1kHz / Pa
  Impedans: 14ohm
  Bluetooth-sendeeffekt < 9.5dBm
  Bluetooth® version og profiler: 4.1, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
  Bluetooth sendt frekvens og effekt: 

2,402GHz – 2,48GHz, <4dBm 
  Bluetooth-sendemodulation: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Batteritype: genopladeligt lithium-ion 

(3.7V, 2 x 110mAh)
  Batteritid: Op til 5 timer
  Batteriopladningstid: 2 timer for et tomt batteri
  Batteritype opladningsæske: 

Genopladelig Li-Ion (1500 mAh)
  Batteritid for opladningsæske: Op til 20 timer
  Opladningstid for opladningsæske: 

2 timer for et tomt batteri
  Stik: Mikro-USB-oplader
  Medfølger: opladningskabel, øretilpasnings-

spidser: S, M, L propper (M installeret), 4,5,6 
Freebit bøjede ørespidser (5 installeret)

  Vægt: 15g

Under Armour® True Wireless Flash – Engineered by JBL®

Ægte trådløse sportshovedtelefoner til alle dine løbeture. Med teknologi og lyd fra JBL.


