
Hallitse äänentoistoasi. Ylitä rajasi. 
UA Sport Wireless React antaa urheilijoille voimaa harjoitella kovemmin, pitempään ja 
turvallisemmin. Nämä laadukkaasti muotoillut ja JBL Charged Sound -äänellä varustetut 
alumiiniset nappikuulokkeet on tehty motivoimaan. Vedenpitävä UA Storm -tekniikka ja IPX7-
luokitus takaavat, että kuulokkeet kestävät missä tahansa harjoituksissa tai olosuhteissa, joita 
saattaa tulla vastaan. Kuule ympäristöäsi Bionisella kuulolla, joka sisältää TalkThru-teknologian, 
jolla voit nopeasti keskustella harjoitustoverisi kanssa, sekä AmbientAware-teknologian, jonka 
avulla kuulet ympäristösi ääniä turvallisuutesi parantamiseksi. Sport Flex Fit -korvasovitteilla 
varustettu UA Sport Wireless React takaa hyvän ja mukavan istuvuuden, pysyen paikallaan 
koko harjoitussession ajan. Kahdeksan tuntia kestävä akku viikon treeneihin kertalatauksella ja 
saumaton Bluetooth-yhteys takaavat, että voit käyttää kuulokkeita missä ympäristössä tahansa. 
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Ominaisuudet ja hyödyt 
Vedenpitävä ja laadukas muotoilu urheiluun
Hien- ja vedenpitävät alumiiniset IPX7-korvanapit kestävällä kangaspäällysteisellä johdolla 
kestävät rankimmatkin harjoitukset.

Bionic Hearing
Ainutlaatuisen JBL-ääni- ja mikrofoniteknologian ansiosta Bioninen kuulo mahdollistaa sinulle 
ympäristön äänien kuulemisen kahden teknologian avulla – TalkThru:n ja AmbientAwaren. 
TalkThru-teknologialla musiikki hiljentyy ja puhetta vahvistetaan, joten voit helposti jutella 
harjoitustoverisi kanssa sarjojen välillä. AmbientAware tuottaa entistäkin immersiivisemmän 
musiikkikokemuksen samalla voimistaen ympäristön ääniä, eli parantaen turvallisuuttasi, kun 
kuulet, mitä ympärilläsi tapahtuu. 

9 tunnin akku 
Langaton ääni, joka kestää koko viikon harjoitukset.

Sport Flex Fit -korvasovitteet magneettisilla korvanapeilla
Helppokäyttöiset siivelliset korvasovitteet pitävät kuulokkeet varmasti paikoillaan ja magneettiset 
korvanapit ovat ihanteelliset matkakäytössä. 

Langaton Bluetooth® 
Helposti yhdistettävä Bluetooth®-tekniikka tarjoaa langattoman käytön ilman häiritseviä johtoja. 

JBL Charged Sound -ääni
Vahva ääni sopii urheiluun, ja runsas basso antaa ytyä treeniisi.

12 kuukauden MapMyRunTM-premiumjäsenyys 
Osto oikeuttaa ilmaiseen 12 kuukauden MapMyRun™-premiumjäsenyyteen. 
Valvo harjoituskertoja, seuraa kehitystä ja paljon muuta.

Pakkauksen sisältö:
1- x Sport wireless [2] in-ear -urheilukuulokkeet 

1 x hengittävä kantopussi

1 x mikro-USB-kaapeli 

1 x pikaopas

1 x turvallisuustiedote

1 x takuukortti

12 kuukauden MapMyRun™-premiumjäsenyys

3 paria erikokoisia korvasovitteita

3-siipinen korvasovitteen sovitin

Tekniset tiedot:
  Kaiutinelementin koko: 5,8 mm

  Dynaamisen taajuusvasteen arvoväli: 
20 Hz–20 kHz

  Herkkyys: 102 dBSPL@1kHz/1mW

  Maksimi SPL: 96dB

  Mikrofonin herkkyys: @ 1 kHz dB v/pa: -20dB

  Impedanssi: 14 ohmia

  Bluetooth-lähettimen teho: 0 - 4 dBm

  Bluetooth-lähettimen modulaatio: 
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK

  Bluetooth-taajuusalue: 2,402 GHz–2,48 GHz

  Bluetooth-profiilit: HFP v1.7, A2DP v1.3, 
AVRCP v1.5

  Bluetooth-versio: V4.2

  Akkutyyppi: Polymeeri litiumioniakku 
(3,7 Vdc, 170 mAh)

  Latausaika: 2 tuntia

  Musiikin toistoaika BT päällä: Jopa 9 tuntia

  Paino: 16,5 g
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