
Draadloze vrijheid om het beste uit je zelf te halen.
UA True Wireless Flash stelt jou in staat om je grenzen te verleggen. De UA waterbestendige 
technologie en Sport Flex Fit oordoppen zijn speciaal gemaakt voor elke conditietraining en 
de JBL Charged Sound is afgestemd op jouw motivatie. Met Bionic Hearing kun je dankzij 
TalkThru Technology, met anderen praten tijdens je workout. AmbientAware-technologie 
zorgt dat je je bewust bent van wat er om je heen gebeurt voor meer veiligheid. Met in totaal 
25 uur batterijduur en een duurzame aluminium oplaadhoes kun jij jouw grenzen verleggen.

Functies
  Volledig draadloos voor sport

  Waterbestendig, hoogwaardig ontwerp om 
mee te kunnen sporten  

  Bionic Hearing

  Legendarisch JBL-geluid

  Totale batterijduur van 25 uur

  Bluetooth® wireless 

  Sport Flex Fit oordoppen 

  Aluminium oplaadhoes
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Functies en eigenschappen 
Volledig draadloos voor sport
Draadloos ontwerp waarmee atleten alles uit elke workout kunnen halen.

Waterbestendig, hoogwaardig ontwerp om mee te kunnen sporten  
Deze dopjes, die IPX7 Zweet- en waterbestendig zijn, zijn bestand tegen de zwaarste
training.

Bionic Hearing
Met uniek JBL-geluid en microfoontechnologie kun je door middel van Bionic Hearing je 
omgeving horen met twee geluidstechnologieën – TalkThru & AmbientAware. Bij de TalkThru-
technologie wordt de muziek gedempt en spraak versterkt zodat je eenvoudig kunt praten met 
anderen tijdens je workout. Met AmbientAware worden omgevingsgeluiden versterkt, voor meer 
veiligheid.

Legendarisch JBL-geluid
Krachtig geluid met rijke bassen, speciaal ontworpen voor sport en om je te helpen bij je 
workout.

Totale batterijduur van 25 uur
Batterijduur tot 5 uur, zonder zorgen voor onderweg. Laad jouw hoofdtelefoon op voor nog eens 
20 uur afspeeltijd met de waterbestendige, aluminium oplaadhoes.

Bluetooth® wireless 
Gemakkelijke Bluetooth®-technologie zorgt voor draadloze, ongestoorde prestaties. 

Sport Flex Fit oordoppen 
Gedraaide oordopjes die eenvoudig te gebruiken zijn voor maximale veiligheid.

Aluminium oplaadhoes
De oplaadhoes, met een slank, aluminium schuifbaar ontwerp, heeft een textielkoord en zorgt 
ervoor dat jouw hoofdtelefoon snel en veilig wordt opgeladen.

Verpakkingsinhoud:
1 x True Wireless Flash in-ear 

sporthoofdtelefoon 
1 x beschermende sportoplaadhoes
1 x snelstartgids
1 x veiligheidsblad
1 x garantie
12 maanden MapMyRun™ premium 

lidmaatschap
3 formaten oordopjes
3 maten van gedraaide oordopverlengers

Technische specificaties:
  Maat van driver: 5,8mm
 Frequentiebereik: 20Hz – 22kHz
 Gevoeligheid: 95 dB @ 1kHz / 1mW
 Maximale SPL: 113dB
 Microfoongevoeligheid: -25dBV @ 1kHz / Pa
 Impedantie: 14ohm
 Bluetooth zendervermogen < 9,5dBm
 Bluetooth®-versie en -profielen: 4.1, 

A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2
 Bluetooth verzonden frequentie en kracht: 

2.402 GHz – 2.48 GHz, <4 dBm
 Bluetooth transmitter modulatie: 

GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
 Batterijtype: oplaadbare lithium-ion 

(3.7V, 2 x 110mAh)
 Werkduur van batterij tot 5 uur
 Oplaadtijd voor batterij: Nog 2 uur 

batterij resterend
 Oplaadhoes type batterij: 

Oplaadbare Li-Ion (1500 mAh)
 Oplaadhoes batterijduur: Tot 20 uur
 Laadtijd oplaadhoes: 

2 uur vanaf lege toestand
 Aansluiting: Micro USB
 Inbegrepen: oplaadkabel, oordopjes: 

S, M, L oordoppen (M geïnstalleerd), 
4, 5, 6 Freebit uiteinden (5 geïnstalleerd)

 Gewicht: 15g
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