
OPTIME Push To Listen
Nacisnij, aby uslyszec.



Firma Peltor przedstawia calkiem nowa serie nauszników przeciwhalasowych o biernym dzialaniu akustycznym z

wlaczana recznie funkcja audio. Do Panstwa dyspozycji oddajemy ochronniki sluchu nie tylko doskonale tlumiace halas

w srodowisku roboczym, ale takze umozliwiajace porozumiewanie sie i odbiór ostrzegawczych okrzyków i sygnalów.

Wystarczy nacisnac przycisk i juz slyszysz!
Nacisniecie przycisku po zewnetrznej stronie czaszy umozliwia
komunikacje z zachowaniem funkcji ochronnej sluchu. Mowe i
dzwieki slychac wyraznie z zachowaniem bezpieczenstwa. Po
uzyciu funkcji audio nowe nauszniki przeciwhalasowe w prosty
sposób powracaja do swojej podstawowej funkcji. Wystarczy
ponownie nacisnac przycisk. Powrót do podstawowej funkcji
ochrony sluchu odbywa sie równiez automatycznie po 30
sekundach.

DANE TECHNICZNE

, Jedna bateria 1,5 V AA; szacowany okres uzytkowania wynosi
ok. roku.

PARAMETRY TLUMIENIA

Ochronniki sluchu firmy Peltor sa testowane i zatwierdzane
zgodnie z normami europejskimi EN 352-1, EN 352-3 oraz EN
352-4. Objasnienia do tabeli parametrów tlumienia:
1. Ciezar,
2. Czestotliwosc [Hz],
3. Sredni wspólczynnik tlumienia [dB],
4. Odchylenie standardowe [dB],
5. Szacowany wspólczynnik tlumienia.

Zestawienie z helmami
Zatwierdzone zestawy nauszników przeciwhalasowych firmy
Peltor i helmy wg normy EN 352-3.

Nie trzeba juz zdejmowac nauszników przeciwhalasowych
Dobrze znanym problemem w przypadku nauszników
przeciwhalasowych jest koniecznosc czestego odslaniania
przynajmniej jednego ucha lub nawet calkowitego zdejmowania
ich, aby mozliwe bylo prowadzenie rozmowy. W takich
przypadkach ryzyko uszkodzenia sluchu wzrasta wraz z czasem
ekspozycji na halas.
Dzieki nausznikom przeciwhalasowym Optime Push to Listen
firmy Peltor ten problem znalazl juz swoje rozwiazanie. Nowe
nauszniki przeciwhalasowe zapewniaja 100% ochrone sluchu i
jednoczesnie umozliwiaja komunikacje w miejscu pracy.
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CZESCI ZAPASOWE/AKCESORIA
, HY53 PTL. Zestaw higieniczny skladajacy sie z dwóch

poduszek tlumiacych i dwóch miekkich wypelnionych plynem
poduszek uszczelniajacych w kolorze czarnym.

, HY100A. Jednorazowe wkladki Clean latwo wkladane w
czasze nauszników.
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