
Feito para todos os tipos de movimentos que você fi zer.
Os fones de ouvido UA Sport Wireless Flex oferecem ajuste seguro para práticas esportivas e 
conforto durante o dia todo. A tecnologia Flex zones proporciona encaixe perfeito em qualquer 
tipo de atividade. Os fones de ouvido UA Sport Wireless Flex animam seus exercícios graças à 
sua poderosa e potente tecnologia JBL Charged Sound. E o Bluetooth® possibilita fácil conexão 
sem cabos. Os fones de ouvido UA Flex são resistentes ao suor graças ao seu revestimento 
de nanotecnologia avançada. Permaneça seguro mesmo à noite com o novo RunSafe™ LED. 
A bateria de longa duração de 12 horas possui o Speed Charge, que proporciona uma hora de 
reprodução com apenas cinco minutos de carga. Controle a música, o volume, as chamadas, 
coloque ou tire o microfone do mudo quando estiver atendendo a uma chamada e até mesmo 
ative o Siri® ou o Google Now™ pressionando o botão por alguns segundos.

Características
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 Controles fáceis
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Características e benefícioss 
Flex Zones 
Produtos com neckband estão sempre prontos para uso, mas este têm a tecnologia Flex Zones 
um ajuste fl exível para fi car da melhor forma para você usar nas práticas esportivas, ou mais 
folgado para uso durante o dia a dia.

Ponteiras Sport Flex Fit
Escolha entre usar fones com ou sem abas, fáceis de trocar, para máxima segurança.

Tempo de bateria e Speed Charge 
Curta suas músicas por até 12 horas de bateria e recarregue rapidamente em apenas 5 
minutos para 1 hora de carga. 

RunSafeTM LED 
Led’s brancos mantém você seguro mesmo a noite apenas selecionando uma das 3 opções de 
luzes disponíveis, o botão multifunção também coloca o microfone no mudo durante chamadas 
e aciona o Siri® ou o Google Now™.

Bluetooth® 
A tecnologia fácil conexão bluetooth, conecta rapidamente para que a distração seja zero e 
sem fi os.

JBL Charged Sound
Som potente, ajustado para esportes e com graves profundos para estimular a seus exercícios.

Ponteiras magnéticas 
Para fácil armazenamento e portabilidade.

Durabilidade reforçada
O design robusto, testado por atletas para suportar o suor e todas condições dos treinos.

Controles fáceis
Controles de fácil acesso com quatro botões, acabamento com texturas e formas projetadas 
para facilitar o uso e com grande resposta rápida quando pressionados.

Conteúdo da caixa:
1 x Fones de ouvido 

Sport Wireless Flex 
1 x Cabo Micro-USB
1 x Guia de início rápido
1 x Folheto de segurança
1 x Certifi cado de garantia
Ponteiras: P, M, G (M instalado), com aba
(instalado) e ponteiras sem abas
12 meses de assinatura premium do
MapMyRun

Especificações técnicas:
  Tamanho do alto-falantes: JBL 8,6 mm 

 Resposta de frequência: 10 Hz a 22 kHz

 Versão Bluetooth® e perfi s: 4.1, A2DP v1.2, 
AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2

 Frequência transmitida por Bluetooth® e 
potência: 2.402 GHz a 2.48 GHz, <4 dBm

 Modulação do transmissor Bluetooth®: 
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

 Tipo de bateria: íons de lítio recarregável 
(3.7 V 2 × 50 mAH)

 Bateria com até 12 horas de duração

 Tempo de carga da bateria: Velocidade da 
carga: 5 min. = 1 hora de reprodução;
2 horas se estiver vazia

 Controles: Multifunção, Reproduzir/Pausar, 
Para cima/Avançar, Para baixo/Voltar

 Conector: carregador micro USB
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