
Trådlös frihet att pressa dig hårdare.  
UA True Wireless Flash ger dig en helt trådlös upplevelse som driver dig längre. Den vattentäta 
UA-tekniken och Sport Flex Fit-örontopparna utformades specifikt för all konditionsträning, 
medan JBL Charged Sound har optimerats ytterligare och finjusterats för att motivera dig. 
Hör din omgivning med Bionic Hearing och Talkthru-teknik så att du snabbt kan prata med 
din träningspartner, och AmbientAware-teknik så att du hör vad som händer omkring dig och 
tränar säkrare. Med sammanlagt 25  timmars batteritid och ett hållbart laddningsfodral av 
aluminium bryter dessa hörlurar verkligen gränserna.
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Funktioner och fördelar 
Helt trådlöst för sport
Med trådlös utformning kan idrottare maximera varenda träningspass.

Vattentät design för höga sportprestanda   
Dessa svett- och vattentåliga öronsnäckor är certifierade enligt IPX7, vilket garanterar att de kan 
utstå även dina hårdaste träningspass, oavsett väder.

Bionic Hearing
Med unik JBL-teknik för ljud och mikrofon låter Bionic Hearing dig höra din omgivning med hjälp 
av två ljudtekniker – TalkThru och Ambient Aware. TalkThru-tekniken sänker musikvolymen och 
förstärker talet så att du enkelt kan prata med en träningspartner mellan passen. AmbientAware 
ger en mer omslutande musikupplevelse, samtidigt som omgivande ljud förstärks så att du hör 
din omgivning och tränar säkrare. 

JBL Charged Sound
Stort sound inställt på sport med mäktig bas som pumpar upp din träning.

Sammanlagt 25 timmars batteritid
Batteriet räcker upp till 5 timmar per laddning, men du behöver inte oroa dig om du är på språng. 
Ladda bara dina hörlurar för ytterligare 20 timmars speltid från det vattentåliga laddningsfodralet 
av aluminium. 

Trådlöst med Bluetooth® 
Lättansluten Bluetooth®-teknik som enkelt kopplas in ger störningsfri funktion utan sladdar. 

Sport Flex Fit-örontoppar 
Vingförsedda örontoppar som är enkla att använda för maximal säkerhet.

Laddningsfodral av aluminium
Laddningsfodralet med elegant, glidande aluminiumkonstruktion har en tygkabel och laddar 
snabbt och säkert upp dina hörlurar.

Detta finns i lådan:
1 par True Wireless Flash-öronsnäckor för sport 
1 skyddande laddningsfodral för sport
1 snabbguide
1 säkerhetsblad
1 garantidokument
12 månaders MapMyRun™ Premium-

medlemskap
Örontoppar i tre storlekar
Vingförsedda örontoppsförstärkare i 3 storlekar

Tekniska specifikationer:
  Element: JBL 5,8 mm dynamiska element 

och fyra JBL-mikrofoner
 Frekvensåtergivning: 20Hz – 22kHz
 Känslighet: 95 dB @ 1kHz / 1mW
 Maximal SPL: 113dB
 Mikrofonens känslighet: -25dBV @ 1kHz / Pa
 Impedans: 14ohm
 Bluetooth sändarstyrka <9,5dBm
 Bluetooth®-version och profiler: 4.1,  

A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
 Bluetooth-överförd frekvens och effekt: 

2,402 GHz – 2,48 GHz, <9,5dBm
 Bluetooth sändarmodulering: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
 Batterityp: laddningsbart litiumjon 

(3.7V, 2 x 110mAh)
 Batteritid: upp till 5 timmar 
 Batteriladdningstid: 2 timmar från tomt batteri
 Batterityp i laddningsfodralet: Laddningsbart 

litiumjon-batteri (1500 mAh)
 Batteritid i laddningsfodralet: Upp till 20 timmar
 Laddningstid i laddningsfodralet: 2 timmar 

från tomt batteri
 Anslutning: mikro-USB-laddning
 Inkluderat: laddningskabel, örontoppar: 

Örontoppar i tre storlekar medföljer: 
S, M, L (M monterad), toppar med  
Freebit-vinge: S, M och L (M monterad)

 Vikt: 15g
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