
Dźwięk pod kontrolą. Przekraczaj swoje limity. 
UA Sport Wireless React pomaga sportowcom trenować lepiej, dłużej i bezpieczniej. Dzięki 
bezpiecznej i wysoce wydajnej konstrukcji oraz technologii JBL Charged Sound te aluminiowe 
słuchawki douszne będą motywować do zwiększonego wysiłku. Dzięki zapewniającej 
wodoodporność technologii UA Storm słuchawki te mają klasę wodoszczelności IPX7, dlatego 
w każdą pogodę możesz śmiało zabrać je na najcięższy trening. Usłysz otoczenie dzięki funkcji 
Bionic Hearing z technologią TalkThru, która umożliwia szybką interakcję z Twoim partnerem 
treningowym oraz technologii AmbientAware, która pozwala usłyszeć otoczenie w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa. Dzięki wkładkom dousznym Sport Flex Fit UA Sport Wireless 
React zapewnia pewność i wygodę noszenia przez cały trening. Akumulator pracujący przez 
9 godzin wystarczy na tydzień treningów, a stabilne połączenie Bluetooth umożliwi odbiór 
muzyki w dowolnym miejscu. 

Cechy
  Wodoodporny i wysoce wydajny sprzęt dla 
sportowców   

 Bionic Hearing

 Czas pracy akumulatora: 9 godzin 

  Wkładki douszne Sport Flex Fit z 
końcówkami magnetycznymi

 Bezprzewodowa technologia Bluetooth® 

 Dźwięk JBL Charged

  Członkostwo Premium w MapMyRunTM na 
12 miesięcy 
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Cechy i korzyści 
Wodoodporny i wysoce wydajny sprzęt dla sportowców   
Aluminiowe słuchawki douszne o klasie odporności na pot i wodę IPX7, wyposażone w mocny 
tekstylny kabel wytrzymają najbardziej wyczerpujący trening.

Bionic Hearing
Wykorzystując unikalną technologię dźwięku i mikrofonu JBL, funkcja Bionic Hearing umożliwia 
słyszenie otoczenia dzięki dwóm technologiom dźwięku – TalkThru i Ambient Aware. Dzięki 
technologii TalkThru muzyka jest ściszana, a mowa wzmacniana, co ułatwia prowadzenie 
rozmów z partnerem treningowym między seriami. AmbientAware zapewnia intensywniejsze 
doznania muzyczne przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu dźwięków otoczenia, zapewniając 
bezpieczeństwo słyszenia otoczenia. 

Czas pracy akumulatora: 9 godzin 
Bezprzewodowe odtwarzanie dźwięku przez tydzień treningów.

Wkładki douszne Sport Flex Fit z końcówkami magnetycznymi
Skrzydełkowe wkładki douszne są łatwe w użyciu, stabilne i wygodne dzięki zastosowaniu 
końcówek magnetycznych. 

Bezprzewodowa technologia Bluetooth® 
Łatwa w użyciu technologia Bluetooth® pozwala korzystać ze słuchawek bez przewodów 
i problemów. 

Dźwięk JBL Charged
Wspaniały dźwięk sportowy z bogatymi basami, które uprzyjemniają trening.

Członkostwo Premium w MapMyRunTM na 12 miesięcy 
Do produktu dodawana jest 12-miesięczna subskrypcja premium usługi MapMyRun™. 
Śledzenie treningów, monitorowanie postępów i wiele więcej.

Zawartość zestawu:
1 x douszne bezprzewodowe słuchawki 

sportowe [2] 
1 x przepuszczające powietrze etui
1 x przewód micro USB 
1 skrócony przewodnik
1 arkusz bezpieczeństwa
1 gwarancja
Członkostwo Premium w MapMyRun™ na 

12 miesięcy
Końcówki w 3 rozmiarach
3-skrzydełkowy adapter do wkładek dousznych

Specyfikacje techniczne:
  Rozmiar przetwornika: 5,8 mm

  Dynamiczne pasmo przenoszenia: 
20 Hz–20 kHz

  Efektywność: 102 dBSPL@1kHz/1mW

  Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL: 96dB

  Czułość mikrofonu przy 1 kHz dB v/pa: -20dB

  Impedancja: 14 omów

  Moc nadajnika Bluetooth: 0-4 dbm

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

  Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 
2,402 GHz–2,48 GHz

  Profile Bluetooth: HFP v1.7, A2DP v1.3, 
AVRCP v1.5

  Wersja Bluetooth: V4.2

  Bateria: Bateria polimerowa litowo-jonowa 
(3,7 Vdc, 170 mAh)

  Czas ładowania: 2 godziny

  Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją 
Bluetooth: Do 9 h

  Masa: 16,5 g
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