
Langaton vapaus auttaa sinua ponnistamaan pidemmälle.
UA True Wireless Flash tarjoaa kokonaan langattoman kokemuksen, joka auttaa ponnistamaan 
pidemmälle. UA vesisuojaustekniikka ja Sport Flex Fit -korvasovitteet on suunniteltu 
erityisesti kaikenlaiseen liikuntaan, ja JBL Charged Sound -ääni on optimoitu ja säädetty 
motivoimaan. Kuulet ympäristösi paremmin Bionic Hearing -tekniikalla. TalkThru-tekniikalla voit 
kommunikoida nopeasti harjoituskaverisi kanssa ja AmbientAwaren avulla tiedostat ympäristösi, 
jolloin turvallisuutesi paranee. 25 tunnin akunkestolla ja kestävällä alumiinisella latauskotelolla 
nämä kuulokkeet todella rikkovat rajoja.
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Ominaisuudet ja hyödyt
Langattomat kuulokkeet urheiluun
Langattoman toiminnan ansiosta urheilijat voivat maksimoida jokaisen treenin hyödyt.

Vedenpitävä ja laadukas muotoilu urheiluun  
IPX7-tason suojaus hieltä ja vedeltä varmistaa, että nämä kuulokkeet kestävät myös kovia 
treenejä ja ympäristöä.

Bionic Hearing
Bionic Hearing hyödyntää JBL:n erityistä äänentoistoa ja mikrofonia, jotta voit kuulla ympäristösi 
kahden äänitekniikan avulla: TalkThru ja Ambient Aware. TalkThru-teknologia hiljentää musiikkia 
ja korostaa puhetta, jotta voit jutella treenikaverisi kanssa helposti. AmbientAware mahdollistaa 
immersiivisemmän musiikkikokemuksen ja korostaa ympäristön ääniä, mikä lisää turvallisuutta. 

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

25 tunnin kokonaisakunkesto
Akku kestää 5 tuntia yhdellä latauksella, mutta siitä ei tarvitse olla matkalla huolissaan. Voit 
ladata kuulokkeita uudestaan vedenkestävällä alumiinisella latauskotelolla ja saada yhteensä 
20 tuntia lisää toistoaikaa. 

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

Sport Flex Fit -korvasovittimet 
Helppokäyttöiset siivelliset korvasovittimet pysyvät hyvin paikoillaan.

Alumiininen latauskotelo
Alumiinisen latauskotelon sulavalinjainen liukurakenne ja tekstiilipäällysteinen johto varmistavat 
kuulokkeiden nopean ja turvallisen latauksen.

Pakkauksen sisältö:
1 x True Wireless Flash -in-ear-urheilukuulokkeet 
1 x suojaava latauskotelo urheilukäyttöön
1 x pikaopas
1 x turvallisuustiedote
1 x takuukortti
12 kuukauden MapMyRunTM-premiumjäsenyys
3 paria erikokoisia korvasovitteita
3 eri kokoista korvasovitinparia

Tekniset tiedot:
  Elementit: dynaamiset 5,8 mm:n JBL-

kuuloke-elementit ja neljä JBL-mikrofonia
  Taajuusvaste: 20Hz – 22kHz
  Herkkyys: 95 dB @ 1kHz / 1mW
  Suurin SPL: 113dB
  Mikrofonin herkkyys: -25dBV @ 1kHz / Pa
  Impedanssi: 14ohm
  Bluetooth-lähettimen teho < 9,5dBm
  Bluetooth®-versio ja profiilit: 4.1, A2DP v1.2, 

AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
  Bluetooth-lähettimen taajuus ja teho: 

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

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
  Akkutyyppi: ladattava litium-ioniakku 

(3.7V, 2 x 110mAh)
  Akun kesto: jopa 5 tuntia
  Akun latausaika: Kaksi tuntia tyhjästä akusta 

täyteen
  Latauskotelon akun tyyppi: Ladattava Li-Ion 

(1 500 mAh)
  Latauskotelon akunkesto: Jopa 20 tuntia
  Latauskotelon latausaika: Kaksi tuntia 

tyhjästä akusta täyteen
  Liitin: micro USB -lataus
  Mukana toimitetaan: latauskaapeli, 

korvasovittimet: Kapselikoot S, M, L 
(M asennettuna), siivelliset Freebit-sovittimet 
4, 5, 6 (5 asennettuna)

  Paino:15g
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