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Designet, testet og godkjent av Dwayne “The Rock” Johnson: Nå
kommer Under Armour Over-Ear treningshodetelefoner utviklet
av JBL

Slitesterke, svette- og vanntette hodetelefoner med adaptiv støydemping og 45 timers
spilletid.

Norge – 27.08.2021 –  JBL og Under Armor gjenforenes nok en gang med et nytt produkt i den
eksklusive Project Rock-kolleksjonen: Under Armour Project Rock Over-Ear Training Headphones -
Engineered by JBL. Hodetelefonene er slitesterke, laget for å tåle en svetteøkt, og skreddersydd for
intense treningsøkter.



UA Project Rock Over-Ear Training Headphones er designet for hardkjør med JBL Charged Sound
som gir maksimal motivasjon og forsterket bass, finjustert av The Rock selv. Den adaptive
støydempingsfunksjonen gjør at treningsentusiaster kan fokusere på øvelsene sine ved å kontrollere
bakgrunnsstøynivået, og aktivere TalkThru og Ambient Aware med et enkelt tastetrykk. Med TalkThru
blir lydnivået senket slik at det blir enklere å ta en kjapp prat med treningspartnere, mens Ambient
Aware gjør at du kan være mer til stede på treningssenteret ved at øretelefonene også tar inn lyder fra
omgivelsene. 

Utviklet med Google Assistant, Amazon Alexa og håndfri talekontroll, vil idrettsutøvere aldri gå glipp av
en viktig karrieresamtale igjen. Med JBL-appen kan brukerne tilpasse stemmeassistenten etter egne
preferanser og behov, som blant annet å endre spilleliste, sjekke værmeldingen eller skru opp
volumet, slik at brukerne kan fokusere på å sette nye persolige rekorder i stedet for å fikle med
knapper og ledninger.
 

Hodetelefonene er utstyrt med IPX4-sertifisering, og er laget for å tåle de svetteste og tøffeste
treningsøktene. Med Under Armours unike stoffteknologier og materialer, gir UA Storm Super Grip
maksimal stabilitet og sikkerhet, mens UA SuperVent gir pusteevne slik at atleter kan holde seg
nedkjølt og tørr med de slitesterke og hurtigtørkende øreputene. Det er også mulig å ta av og
håndvaske putene for optimal ytelse.
 

UA Project Rock Over-Ear Training Headphone er utstyrt med et hurtigoppladningsbatteri, slik at
treningsentusiaster kan få hele to timers spilletid etter bare fem minutter med lading. Når de er fulladet
har hodetelefonene opptil 45 timers spilletid.

"UA Project Rock Over-Ear Headphone - Engineered by JBL sikrer at hverdagslige atleter får
overlegen lydkvalitet med robust holdbarhet, bygget for å vare under de tøffeste treningsøktene," sier
Pascal Van Laer, Vice President and General Manager, Headphones and Wearables i HARMAN.
"Finjustert med Dwayne Johnsons lydpreferanser og bygget med Under Armours proprietære
teknologi, er disse hodetelefonene et perfekt tilskudd til vårt pågående samarbeid med UA."

UA Project Rock Over-Ear Headphone funksjoner:

·       Adaptive Noise Cancelling

·       Rock-finjustert JBL Charged Sound

·       Robust holdbarhet

·       UA Storm Super Grip og SuperVent stoffteknologier

·       Opptil 45 timers Speed Charge-batteri med USB Type-C

·       Bionisk hørsel med TalkThru og Ambient Aware Technologies



·       Håndfrie talekommandoer med Google Assistant og Amazon Alexa stemmeassistenter

·       Støtte for JBL-appen for tilpassede EQ-innstillinger

·       UA Storm Super Grip for stabilitetGoogle Fast Pair

·       12-måneders MapMyFitness Premium-medlemskap inkludert*

·       Farge: Svart

*De som kjøper UA Sport Wireless Train får et gratis 12-måneders MapMyRun® Premium-
medlemskap til en verdi av 29,99 USD. MapMyRun er en del av Under Armour Connected Fitness
appserien, med et globalt fellesskap på mer enn 240 millioner mennesker over hele verden.
MapMyRun lar medlemmer spore, analysere og dele mer enn 600 typer treningsaktiviteter.
 

Pris og tilgjengelighet

UA Project Rock Over-Ear Training - Engineered by JBL hodetelefonene er nå tilgjengelig for 3300
kroner på www.no.JBL.com og www.UA.com.

http://www.no.jbl.com/
http://www.ua.com/
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