
Styr ditt ljud. Pusha dina gränser. 
UA Sport Wireless React ger atleter kraft att träna längre, hårdare och säkrare. Tack vare 
högpresterande design och JBL-laddat ljud är de här in-ear-hörlurarna av aluminium byggda 
för att motivera. Med storm- och vattentålig UA-teknik som är IPX7-certifierad tål de vilket 
träningspass som helst och alla oväder som kommer i din väg. Hör din omgivning med Bionic 
Hearing-funktionen som har TalkThru-teknik så att du enkelt och snabbt kan prata med din 
träningspartner, samt AmbientAware-teknik som gör din träning säkrare genom att du kan 
höra vad som händer runtomkring. Tack vare Sport Flex Fit-örontoppar har UA Sport Wireless 
React en säker och bekväm passform som gör att de sitter kvar under hela ditt träningspass.
Ett 9-timmars batteri räcker för en veckas träning på en enda laddning och Bluetooth-
anslutningen gör det enkelt att koppla in hörlurarna var du än befinner dig. 

Funktioner
  Vattentät design för höga sportprestanda

  Bionic Hearing
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Funktioner och fördelar 
Vattentät design för höga sportprestanda    
Svett- och vattentåliga örontoppar i aluminium certifierade enligt IPX7 med hållbar tygkabel 
garanterar att de kan utstå även ditt hårdaste träningspass.

Bionic Hearing
Med hjälp av unik mikrofon- och ljudteknologi från JBL gör Bionic Hearing att du kan höra din 
omgivning med två olika ljudtekniker: TalkThru och Ambient Aware. TalkThru sänker volymen 
och förstärker röster så du enkelt kan prata med din träningspartner. AmbientAware ger en mer 
uppslukande musikupplevelse och höjer bakgrundsljud så att du kan träna säkrare genom att 
höra din omgivning. 

9 timmars batteri 
Trådlöst ljud som håller för en veckas träning.

Magnetiska snäckor med Sport Flex Fit-örontoppar
Magnetiska snäckor med vingförsedda örontoppar som är enkla att använda, för maximal 
säkerhet och bekväm bärbarhet. 

Trådlös Bluetooth®-anslutning 
Lättansluten Bluetooth®-teknik som enkelt kopplas in ger störningsfri funktion utan sladdar. 

JBL Charged Sound
Mäktigt ljud som passar för sport, med fyllig bas som ger dig energi när du tränar.

12 månaders MapMyRunTM Premium-medlemskap 
Gratis 12 månaders premiummedlemskap i MapMyRun™ ingår. Följ upp dina träningspass, 
håll koll på dina framsteg och mycket annat.

Detta finns i lådan:
1 x Sport Wireless [2] in-ear-sporthörlurar 

1 x Bärväska i andningsbart material

1 x Micro USB-kabel 

1 x snabbguide

1 x säkerhetsblad

1 x garantidokument

12 månaders MapMyRun™ Premium-
medlemskap

Örontoppar i tre storlekar

3 vingade örontoppar

Tekniska specifikationer:
  Storlek på enhet: 5,8mm

  Dynamiskt frekvensomfång: 20Hz–20kHz

  Känslighet: 102 dBSPL@1kHz/1mW

  Max SPL: 96dB

  Mikrofonens känslighet @1kHz db v/pa: 
-20dB

  Impedans: 14ohm

  Bluetooth-sändarens effekt: 0-4dbm

  Bluetooth-sändarens modulering: 
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK

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

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

  Bluetooth-version: V4.2

  Batterityp: Polymer Li-ion Batteri 
(3.7Vdc, 170mAh)

  Laddningstid: 2 timmar

  Uppspelningstid med BT på: Upp till 9 timmar

  Vikt: 16,5g
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