Under Armour® Sport Wireless Train – Engineered by JBL®
Fones de ouvido on-ear sem fio projetados para pratica esportiva

Projetados para serem resistentes.
Fones de ouvido esportivos de treino sem fio da UA são feitos para práticas esportivas.
Almofadas auriculares SuperVent não aquecem e permanecem secas, e o material da haste
Under Armour proporciona suavidade e estabilidade máxima. Seu treino fica mais intenso com
a tecnologia JBL Charged Sound, que proporciona graves potentes para impulsionar seu treino.
Com um simples toque no logotipo UA, a tecnologia TalkThru é habilitada para que você fale
com o seu parceiro de treino ou professor sem ter que remover os fones de ouvido. Controles
maiores são facilmente acessíveis durante o treino e a bateria de 16 horas de duração com
Speed Charge permite uma hora de reprodução com apenas cinco minutos de carga. Testados
e projetados por atletas para serem duráveis, eles são resistentes à umidade, e as almofadas
auriculares são laváveis manualmente. Com os fones de ouvido UA Sport Wireless Train você
consegue aproveitar sua atividade ao máximo.

Características
Tecido com tecnologia Under Armour
	Bateria de até 16 horas e carga rápida
	Botão multifunção TalkThru
Bluetooth® sem fio
JBL Charged Sound
Controles superdimensionados
Durabilidade reforçada
Estojo de transporte

Under Armour® Sport Wireless Train – Engineered by JBL®
Fones de ouvido on-ear sem fio projetados para pratica esportiva

Características e benefícios

Conteúdo da caixa:

Tecido com tecnologia Under Armour
Oferecendo tecnologias exclusivas da Under Armour, estes fones foram projetados para você
praticar atividades esportivas. O UA SuperVent reveste as almofadas auriculares externas,
oferecendo alto poder de ventilação através de um tecido leve, durável, com secagem rápida,
que pode ser removido e lavado manualmente.

1 × Fone de ouvido UA Train On ear
1 × Estojo para transporte
1 × Cabo de carregamento
1 × Cabo de áudio
1 × Guia de início rápido
1 × Ficha de segurança
1 × Cartão de garantia

Bateria de até 16 horas e carga rápida
Bateria de até 16 horas e recarga rápida de 5 minutos que proporciona uma hora de carga.
Botão multifunção TalkThru
A tecnologia TalkThru baixa o volume da música e liga a otimização do diálogo, além de ativar
o cancelamento de ruído no microfone para que você possa falar com facilidade nos intervalos
dos exercícios sem precisar remover seus fones de ouvido.
Bluetooth® sem fio
A tecnologia Easy-to-connect Bluetooth® oferece desempenho com distração zero e sem fios.
JBL Charged Sound
Som potente, ajustado para esportes e com graves profundos para seu treino ganhar mais
intensidade.
Controles superdimensionados
Controles superdimensionados com acabamento premium que oferecem durabilidade e
fácil acesso.
Durabilidade reforçada
Design robusto, testado por atletas para suportar o suor, resistente as exigências de treinos.
Estojo de transporte
Anéis de metal reforçados permitem que os fones de ouvido possam ser dobráveis, e um estojo
de plástico rígido com SuperVent ajudam a protegê-los e mantê-los secos entre os exercícios.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Especificações técnicas:
	Tamanho do alto falante: 40 mm
Impedância: 32Ω
Resposta de frequência: 16 Hz – 20.000 Hz
Versão Bluetooth® e perfis: 4.1, A2DP v1.3,
AVRCP v1.5, HFP v1.6, HSP v1.2
Frequência transmitida por Bluetooth® e
potência: 2.402 GHz a 2.48 GHz, <4 dBm
Tipo de bateria: íons de lítio recarregável
(3.7V, 610mAh)
Tempo de reprodução: 16 horas
Tempo de carga da bateria: Velocidade da
carga: 5 min. = 1 hora de reprodução;
2 horas se estiver vazia
Controles: Função TalkThru, Ligar/Desligar,
Bluetooth®, Reproduzir/Pausar, Para cima/
Avançar, Para baixo/Voltar
Conectores: carregador micro USB,
3,5 mm TRRS para escuta passiva
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