Eartech PRO

Eartech Sleep
Utan filter

Formgjutna
hörselskydd
Eartech arbetar aktivt med branschens ledande
tillverkare och med vår gedigna erfarenhet inom
hörselvården gör det oss marknadsledande inom
specialanpassade hörselskydd.

Eartech Pro är anpassade för arbete inom industri och

Eartech sleep gjuts individuellt efter dina öron och

hantverk. De släpper igenom tal så att du kan kommunic-

är tillverkade i extra mjukt, allergivänligt material

era med din omgivning även i bullriga miljöer.

för optimal bekvämlighet. Dessa proppar är helt
täta, vilket gör dem lämpliga som sovproppar.

• Hörselskydden kan tillverkas i hård akryl eller mjuk silikon.

• Tillgängliga i olika färger, inklusive transparent.

• 21 db – 27 dB. Detta är dämpvärdet på filtret som du

• CE-certifierade i enlighet med EN 352-2.

väljer vid avtryckstagningen.
• Tåliga hörselskydd lämpliga även för smutsiga miljöer.

• Praktisk förvaringsask medföljer.
• Kan fås med grepp

• Lämplig för dig med kommunikationskrav.
• Lämplig för dig som vistas i bullriga miljöer som till
exempel industri.

Din återförsäljare:

• Populärt skydd vid MC-åkning.
• Kan levereras med snöre
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Formgjutna
hörselskydd
med filter

Eartech DM

Eartech 2in1

Eartech DM är vårt mest populära hörselskydd och

Eartech 2in1 kan användas som hörselskydd, men

fungerar för dig som är till exempel musiker, hantverkare,

fungerar också som in-earlurar och kan kopplas till vissa

Gemensamt för alla våra formgjutna hörselskydd med filter

lärare, eller vistas i störande miljöer där du är beroende av

Sennheiser, AKG, Koss etc. Detta gör att de kan användas

är följande:

att fortfarande höra tal.

även vid telefonsamtal, motion, musik-lyssning och

Våra formgjutna hörselskydd med filter erbjuder oöverträffad komfort och kvalitet. De dämpar vid bullriga
miljöer och sänker ljudet utan att ljudbilden påverkas, och
du kan fortfarande höra tal omkring dig.
Inkommande ljud styrs av filtrets styrka. Filtret låter luft
passera in i örat vilket minskar risken för att det slår lock.
Filtret som finns i olika styrkor byter du lätt själv för att öka
ditt användningsområde

liknande.
• Maximal komfort. Formgjuts individuellt efter dina öron
vilket gör att du kan bära dem bekvämt hela dagen.
• Materialet är allergivänligt.
• Kan fås med grepp och snöre.

• Filter: 10 dB, 15 dB, 20 dB eller 25 dB.

• Filter: 15 dB, 20 dB eller 25 dB.

• Dämpvärdet på filtret väljer du vid avtryckstagningen.

• Dämpvärdet på filtret väljer du vid avtryckstagningen.

• Hörselskyddet passar för alla typer av öron, även små

• Materialet är mjuk silikon.

hörselgångar.

• CE-certifierad i enlighet med EN 352-2.

• Materialet är mjuk silikon.

• Praktisk förvaringsask medföljer.

• Lämplig för dig med höga komrnunikationskrav.

• Tillgänglig i transparent eller olika färger.

• Praktisk förvaringsask medföljer.

• Möjlighet att köpa till extra filter för ökat användningsom-

• Filtret är lätt att byta själv för ökat användningsområde.

råde. Filtret är lätt att byta själv.
• Filter som släpper igenom tal och ger en jämn dämpning
över hela frekvensområdet.
• Filtrets styrka väljer man utifrån sin bullermiljö.

• Lämplig för dig med höga kommunikationskrav.

Hållbarhetsgaranti och passformsgaranti gäller
på alla produkter i broschyren.

