Under Armour® Sport Wireless React – Udviklet af JBL®
Sporty, trådløse øretelefoner med sikker pasform, JBL-teknologi og -lyd

Tag kontrol over din lyd. Flyt dine grænser.
UA Sport Wireless React hjælper atleter til at træne hårdere, længere og mere sikkert. Med et
sikkert højeffektivt design og JBL Charged Sound er disse øretelefoner af aluminium designet
til optimal motivation. Med den vandtætte UA Storm-teknologi og en IPX7-vurdering klarer de
enhver træning og alle vejrforhold. Hør verden omkring dig med Bionic Hearing og TalkThru,
som hurtigt lader dig tale med din træningspartner. Med AmbientAware teknologien kan du
høre dine omgivelser, hvilket giver ekstra sikkerhed. Med Sport Flex Fit ørepropper garanterer
UA Sport Wireless React en sikker og komfortabel pasform, der bliver, hvor de skal, under din
træning. Med 9 timers batteritid har du til en hel uges træning på en enkelt opladning, og med
Bluetooth-forbindelsen kan du tune ind i overalt.
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Funktioner og fordele

Hvad er der i æsken:

Vandtæt, højeffektivt design til sport
Sved- og vandtætte IPX7-ørepropper i aluminium med holdbart stofkabel kan klare selv den
hårdeste træning.
Bionic Hearing
Med JBL’s unikke lyd- og mikrofonteknologi giver Bionic Hearing dig mulighed for at høre dine
omgivelser med to lydteknologier: TalkThru og AmbientAware. TalkThru skruer ned for musikken
og forstærker tale, så du nemt kan snakke med din træningspartner. AmbientAware leverer en
mere fordybende musikoplevelse, mens omgivende lyde forstærkes til gavn for sikkerheden.
9 timers batteritid
Trådløs lyd, der holder til en uges træning.
Magnetiske øretelefoner med Sport Flex Fit-propper
Bøjede ørespidser, der er nemme at bruge og transportere med sikre, magnetiske enheder.
Trådløs Bluetooth®
Nem tilslutning med Bluetooth® giver dig afspilning uden distraherende kabler.
JBL Charged Sound
Den fede lyd er afstemt til sport med fyldig bas, der maksimerer din træning.
12 måneders premium-medlemskab af MapMyRunTM
Få et gratis 12 måneders premium-medlemsskab af MapMyRun™ med i købet. Følg dine
træningssessioner, hold øje med din fremgang og meget mere.
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1 stk. sporty, trådløse [2] sportsøretelefoner
1 stk. åndbar opbevaringspose
1 stk. mikro-USB-kabel
1 x lynstartvejledning
1 x sikkerhedsark
1 x garanti
12 måneders premium-medlemskab af
MapMyRun™
3 størrelser ørepropper
3 bøjede ørespidser

Tekniske speciﬁkationer:
	
Enhedsstørrelse: 5,8 mm
	Dynamisk frekvensområde: 20 Hz – 20 kHz
	Følsomhed: 102 dBSPL@1kHz/1mW
	Maks. SPL: 96dB
	Mikrofonfølsomhed ved 1 kHz dB v/pa:
-20dB
	Impedans: 14ohm
	Bluetooth-sendeeffekt: 0-4 dBm
	Bluetooth-sendermodulation:
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK
	Bluetooth-frekvens: 2,402–2,480 GHz
	Bluetooth-profiler: HFP v1.7, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5
	Bluetooth-version: V4.2
	Batteritype: Li-ionpolymerbatteri
(3,7 VDC, 170 mAh)
	Genopladningstid: 2 timer
	Musikafspilningstid med BT aktiveret:
Op til 9 timer
	Vægt: 16,5 g
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