
Bezprzewodowa wolność, aby móc pobiec jeszcze dalej.
Słuchawki UA True Wireless Flash X oferują prawdziwie bezprzewodowe doznania, które 
motywują sportowców do osiągania najlepszych wyników. Wodoodporna technologia UA 
pozwala na trening w każdych warunkach, a wkładki Sport Flex Fit zapewniają komfortowe 
dopasowanie i pasywne usuwanie szumów, umożliwiając lepszą koncentrację na zadaniu. 
Dźwięk JBL Charged został dostrojony w celu zmaksymalizowania motywacji, a dzięki technologii 
Bionic Hearing możesz włączyć tryb TalkThru, aby szybko porozumieć się z innymi uczestnikami 
treningu. Rozwiązanie AmbientAware pozwoli Ci nie stracić kontaktu z otoczeniem, zwiększając 
Twoje bezpieczeństwo. Dzięki 50-godzinnemu czasowi działania akumulatora i wytrzymałemu 
aluminiowemu etui ładującemu słuchawki te umożliwiają przekraczanie granic.
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Cechy i korzyści  
Prawdziwa bezprzewodowość ułatwiająca uprawianie sportu
Bezprzewodowa konstrukcja umożliwia sportowcom maksymalizację efektów każdego treningu.
Wodoodporna technologia UA 
Dzięki odporności na pot i wodę na poziomie IPX7 końcówki mogą wytrzymać najbardziej 
rygorystyczne treningi i wszelkie przeszkody pojawiające się na Twojej drodze.
Dźwięk JBL Charged
Wspaniały dźwięk sportowy z bogatymi basami, które uprzyjemniają trening.
Bionic Hearing
Wykorzystując unikalną technologię dźwiękową i mikrofonową JBL, Bionic Hearing pozwala słyszeć 
otoczenie dzięki dwóm rozwiązaniom — TalkThru i Ambient Aware. Dzięki technologii TalkThru 
muzyka jest ściszana, a mowa wzmacniana, co pozwala łatwo rozmawiać z partnerem treningowym 
pomiędzy ćwiczeniami. AmbientAware zapewnia lepsze wrażenia muzyczne przy jednoczesnym 
zwiększeniu słyszalności dźwięków otoczenia, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 
Do 50 godzin czasu pracy akumulatora
Czas pracy akumulatora może wynosić 10 godzin po jednym ładowaniu, ale nie ma potrzeby martwić 
się o to, gdy jesteś w drodze. Wystarczy naładować słuchawki na kolejne 40 godzin odtwarzania za 
pomocą wodoodpornego, aluminiowego etui ładującego. 
Końcówki słuchawek Sport Flex Fit
Komfortowe końcówki douszne ze skrzydełkami, które są łatwe w użyciu i zapewniają maksymalne 
bezpieczeństwo.
Pasywna redukcja zakłóceń
Konstrukcja końcówki dousznej zapewnia szczelność, która ogranicza hałas w tle dla uzyskania 
wyjątkowej koncentracji.
Niezależne słuchawki
Dzięki interfejsowi Bluetooth 5.0 można nawiązywać połączenia lub słuchać muzyki w każdej ze 
słuchawek oddzielnie. Nie trzeba się martwić o przełączanie lub utratę połączenia.
Krystalicznie czyste rozmowy i dwa mikrofony
Zoptymalizowana jakość dzięki zastosowaniu podwójnego systemu mikrofonów z technologią 
formowania wiązki oraz blokady szumu wiatru.
Szybkie parowanie Google
Bezproblemowe parowanie z Twoim urządzeniem*
* Obsługiwane są urządzenia z systemem Android 6.0 lub nowszym.
Aluminiowe etui ładujące
Eleganckie, rozsuwane, aluminiowe etui ładujące jest wyposażone w materiałowy przewód i zapewnia 
szybkie oraz bezpieczne ładowanie słuchawek.
UA MapMyRun
Obejmuje 12-miesięczne członkostwo premium.

Zawartość zestawu:
1 x słuchawki UA True Wireless Flash X
3 x końcówki douszne
3 x końcówki douszne Sport Flex ze skrzydełkami
1 x etui ładujące
1 x kabel USB typu C
1 x członkostwo Premium w UA MAPMYRUN na 

12 miesięcy
1 x skrócona instrukcja obsługi / arkusz 

bezpieczeństwa / karta gwarancyjna / arkusz 
ostrzegawczy

Specyfikacje techniczne:
  Zasilanie: 5V 1,5A

  Rozmiar przetwornika: 5,8 mm

  Dynamiczne pasmo przenoszenia: 20 – 22 kHz

  Efektywność: 96 dB przy 1 kHz/1 mW

  Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 96 dB

  Czułość mikrofonu: -25 dBV przy 1 kHz/Pa

  Impedancja: 14 Ω

  Moc nadawania Bluetooth: <8,5 dBm

   Modulacja nadajnika Bluetooth: 
GFSK, π/4DQPSK, 8DPSK

  Częstotliwość Bluetooth: 
2,400 GHz - 2,4835 GHz

  Profile Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP V1.6, 
HFP 1.7

  Wersja Bluetooth: V5.0

  Akumulator: litowo-jonowy akumulator 
polimerowy (3,7 V, 120 mAh)

  Czas ładowania: 2 godziny

  Bateria pokrowca ładującego: 1500 mA

  Czas odtwarzania muzyki z włączonym 
Bluetooth: do 10 h

  Czas rozmawiania z włączonym Bluetooth: 
do 10 h

  Masa: 117 g

  Maks. temperatura robocza: 45°C
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