
Draadloos. Stevig. Klaar om aan de slag te gaan.
UA Project Rock True Wireless X biedt een kabelvrije ervaring gemaakt om tot het uiterste te 
gaan. UA zweet- en waterbestendige technologie en antibacteriële Sport Flex Fit-oordoppen 
zijn gemaakt voor trainen onder alle omstandigheden en hebben een comfortabele maar 
nauwsluitende pasvorm met Passive Noise Cancellation. Legendarisch JBL-geluid zorgt voor 
optimale motivatie en Bionic Hearing maakt gebruik van TalkThru technologie, waarmee je met 
je trainingspartner kunt praten. Dankzij AmbientAware-technologie ben je bewust van wat er 
om je heen gebeurt voor meer veiligheid. Met 50 uur batterijduur en een duurzame aluminium 
oplaadcase houdt niets je meer tegen.

Functies
  Volledig draadloos om tot het uiterste te 
kunnen gaan

  UA waterbestendige technologie, 
hoogwaardig design 

  Rockend legendarisch JBL-geluid
  Passive Noise Cancellation
  Bionic Hearing
  Antibacteriële Sport Flex Fit-oordopjes
  Onafhankelijke oordopjes
  Totale batterijduur van 50 uur
  Aluminium oplaadcase
  Kristalheldere telefoongesprekken met 
dubbele microfoons

  Google Fast Pairing
  UA MapMyFitness
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Functies en eigenschappen 
Volledig draadloos om tot het uiterste te kunnen gaan
Compact en kabelvrij voor nul afleiding

UA waterbestendige technologie, hoogwaardig design 
IPX7 zweet- en waterbestendige technologie die net zo hard werkt als jij.

Rockend legendarisch JBL-geluid
Krachtig geluid voor sporten met een rijke bas om tot het uiterste te gaan.

Passive Noise Cancellation
Het ontwerp van de oordopjes zorgt voor een nauwsluitende pasvorm die ruis onderdrukt voor 
ultieme focus.

Bionic Hearing
Bionic Hearing maakt het met slechts één aanraking mogelijk om je omgeving te horen met 
twee geluidstechnologieën. TalkThru-technologie verlaagt het niveau van de muziek en versterkt 
de spraak voor een kort gesprek tussen de oefeningen. Ambient Aware levert een meeslepende 
muziekervaring met extra omgevingsgeluid voor veiligheid wanneer je buiten bent.

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

Onafhankelijke oordopjes
Dankzij Bluetooth 5.0 kun je met beide oordopjes onafhankelijk bellen of luisteren naar muziek. 
Geen zorgen over overschakelen of het missen van een verbinding.

Totale batterijduur van 50 uur
10 uur afspeeltijd + 40 extra uur in beschermde aluminium case voor laden onderweg.

Aluminium oplaadcase
Strak verschuifbaar duurzaam aluminium ontwerp dat je oordopjes snel en veilig oplaadt. 
Type-C snel opladen zorgt dat je oordopjes in slechts 2 uur volledig zijn opgeladen. 

Kristalheldere telefoongesprekken met dubbele microfoons
Optimale kwaliteit mogelijk gemaakt door twee gerichte microfoons en 
windblokkeringstechnologie.

Google Fast Pairing
Probleemloos met je apparaat koppelen*
* Android 6.0 of hoger ondersteunde apparaten

UA MapMyFitness
Inclusief 12 maanden Premium-lidmaatschap

Verpakkingsinhoud:
1 x UA Project Rock True Wireless X
3 x Oordopjes
3 x Sport Flex Fit-oordopjes
1 x Oplaadcase
1 x Utility Case
1 x Type-C USB-kabel
1 x Brahma Bull-sticker
1 x 12 maanden UA MAPMYFITNESS Premium 

lidmaatschap
1 x QSG/Veiligheidsinformatieblad/Garantiekaart/

Waarschuwingskaart

Technische specificaties:
  Voeding: 5 V 1,5 A

  Formaat driver: 5,8 mm

  Dynamisch frequentiebereik: 20 – 22 kHz

  Gevoeligheid: 96 dB @ 1kHz/1mW

  Maximale SPL: 96 dB

  Gevoeligheid microfoon: -25 dBV @ 1 kHz/Pa

  Impedantie: 14 ohm

  Vermogen Bluetooth-zender: < 8,5 dBm

  Modulatie Bluetooth-zender: GFSK, π/4DQPSK, 
8DPSK

  Bluetooth-frequentie: 2,400 GHz – 2,4835 GHz

  Bluetooth-profielen: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, 
HFP V1.7

  Bluetooth-versie: V5.0

  Type batterij: Lithium-ion polymeer-batterij  
(3,7 V, 120 mAh)

  Oplaadtijd: 2 uur

  Oplaadcase type batterij: 1500 mA

  Afspelen muziek met BT aan: Tot 10 uur

  Spreektijd met BT aan: Tot 10 uur

  Gewicht: 130 g

  Maximale gebruikstemperatuur: 45°C
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