
Ochronniki słuchu

• ProTac™ III

• ProTac™ III Slim

• ProTac™ Shooter

• ProTac™ Hunter

• WorkTunes™ Pro

Prezentacja produktu



Podczas stosowania ochron słuchu najważniejsze jest, aby 
używać ich przez cały czas
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• Pierwszym wyzwaniem jest zachęcenie 
pracowników do stosowania odpowiednich 
ochron słuchu

• Kolejnym jest zapewnienie komfortu użytkowania 
ochronników z możliwością swobodnego 
porozumiewania się ze współpracownikami, bez 
konieczności zdejmowania ochronników.

• 3M sprostało tym wymaganiom, wprowadzając 
ochronniki, które:
� Zapewniają skuteczną ochronę słuchu
� Pozwala na swobodną komunikację ze 

współpracownikami
� Zmniejszają poczucie izolacji
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Stosowanie przez 8 
godzin pracy – 100%
Zapewnia 
oczekiwaną ochronę 
słuchu przy hałasie 
95dB.

Stosowanie przez 7 
godzin pracy – 90%
Skuteczna ochrona 
spada o ponad 
połowę.

Stosowanie przez 4 
godziny pracy - 50% 
Skuteczna ochrona 
spada tylko do 5 dB.

8 godzin 7 godzin 4 godziny



s

Ochronniki słuchu
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim 

i
3M™ PELTOR™ ProTac™ III



Zastosowanie

Przetwórstwo metali
• Ochronniki ProTac III™ mogą być 

stosowane w różnorodnych 
środowiskach pracy, wszędzie tam, 
gdzie konieczne jest zachowanie 
świadomości sytuacyjnej.

• Ochronniki chronią słuch przed 
szkodliwym hałasem, jednocześnie 
pozwalając słyszeć odgłosy otoczenia 
nie przekraczające 82 dB. 

• Umożliwiają swobodną komunikację z 
osobami w pobliżu, pomagają słyszeć 
sygnały ostrzegawcze, odgłosy pracy 
maszyn, zbliżających się pojazdów i 
inne.
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Transport Przemysł

Budownictwo



Główne cechy

Pałąk nagłownyPałąk nagłownyPałąk nagłownyPałąk nagłowny: Dostępne w wersji 
nagłownej i nahełmowej; obie wersje 
w kolorze czarnym. 

Podwójne czaszePodwójne czaszePodwójne czaszePodwójne czasze
Aby uchronić układ elektroniki od 
potu gromadzonego w czaszy, 
wszystkie przewody umieszczone 
zostały pod zewnętrzną pokrywą.

RozmiarRozmiarRozmiarRozmiar: Dostępne w dwóch wersjach: ProTac III 
Slim z niższym poziomem tłumienia (SNR 
26/NRR 21/ SLC80 26dBA) oraz ProTac III z 
wyższym (SNR 32/NRR 26/SLC80 32dBA). 

Wejście audio 3,5 Wejście audio 3,5 Wejście audio 3,5 Wejście audio 3,5 mm:mm:mm:mm: Zewnętrzne wejście umożliwiające połączenie 
ochronników z telefonem komórkowym, odtwarzaczem mp3, 
radiotelefonem bądź innym urządzeniem zewnętrznym (do 82 dB).

Duże, przyjazne Duże, przyjazne Duże, przyjazne Duże, przyjazne dla użytkownika dla użytkownika dla użytkownika dla użytkownika 
przyciskiprzyciskiprzyciskiprzyciski
Do regulacji poziomu głośności, 
włączania i wyłączania ochronników.

2 2 2 2 x baterie alkaiczne x baterie alkaiczne x baterie alkaiczne x baterie alkaiczne AA AA AA AA 
Baterie wystarczają na około 100 godzin 
użytkowania. Po 4 godzinach nieużywania 
ochronniki wyłączają się automatycznie, 
pomagając oszczędzać baterie. Gdy 
poziom baterii jest niski, informuje o tym 
komunikat głosowy.
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Menu głosoweMenu głosoweMenu głosoweMenu głosowe

Wymienne poduszki i wkładkiWymienne poduszki i wkładkiWymienne poduszki i wkładkiWymienne poduszki i wkładki
(zestaw higieniczny)

Mikrofon wielokierunkowyMikrofon wielokierunkowyMikrofon wielokierunkowyMikrofon wielokierunkowy
Możliwość ustawienia na jednym z 
pięciu dostępnych poziomów.



Wersje ochronników

• Aby dostosować ochronniki do potrzeb 
użytkowników, dostępne są w wersji… 

� Nagłownej

� Nahełmowej

� Z niskim poziomem tłumienia
(ProTac™ III Slim)

� Z wysokim poziomem tłumienia
(ProTac™ III)

3M™ PELTOR™ ProTac™ III
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3M™ PELTOR™ ProTac™ III Slim



ProduktProduktProduktProdukt ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie Funkcja Funkcja Funkcja Funkcja 
regulowanego regulowanego regulowanego regulowanego 

poziomu tłumieniapoziomu tłumieniapoziomu tłumieniapoziomu tłumienia

Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne 
wejściewejściewejściewejście

Korektor Korektor Korektor Korektor 
dźwiękudźwiękudźwiękudźwięku

Balans Balans Balans Balans 
dźwiękudźwiękudźwiękudźwięku

ATEXATEXATEXATEX KolorKolorKolorKolor Wersja pałąkaWersja pałąkaWersja pałąkaWersja pałąka Poziom Poziom Poziom Poziom 
tłumieniatłumieniatłumieniatłumienia
(zależnie (zależnie (zależnie (zależnie 
od wersji)od wersji)od wersji)od wersji)

3M™ PELTOR™ 
ProTac™ III Slim �

3.5 mm Czarny 1. Nagłowna
2. Nahełmowa

26 
20

3M™ PELTOR™ 
ProTac™ III �

3.5 mm Czarny 1. Nagłowna
2. Nahełmowa

32
26

3M™ PELTOR™ 
Tactical XP™ �

J22
� � �

Czarny / 
Niebieski 
(wersja 
Ex)

1. Składana
2. Nahełmowa
3. Nakarkowa

33
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Produkty dla rynku przemysłowego, budowlanego lub 
transportowego

Ochronniki Tactical XP sprawdzą się u pracowników, którzy doznali częściowego urazu akustycznego
- Możliwe jest dostosowanie odpowiedniego poziomu wzmocnienia dla każdej z czasz z osobna (do 18 dB 

różnicy). 



Zawartość opakowania & akcesoria

• W opakowaniu
1 x Ochronniki słuchu
2 x baterie alkaiczne AA
1 x Instrukcja obsługi

• Akcesoria
• Zestaw higieniczny 3M™ PELTOR™ HY220

Zestaw higieniczny składa się z dwóch cienkich piankowych wkładek 
tłumiacych, dwóch grubych piankowych wkładek tłumiących i 
dwóch poduszek uszczelniających 

• Kabel 3M™ PELTOR™ FL6CE 3.5 mm
Kabel 3.5 mm do połączenia z zewnętrznym urządzeniem audio

• Jednorazowa nakładka na poduszki 3M™ PELTOR™ HY100A Clean 
– Pakowane po 100 par.
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s

Ochronniki słuchu
3M PELTOR™ ProTac™ Hunter

i
3M PELTOR™ ProTac™ Shooter



Zastosowanie

ProTac™ Hunter do myślistwa

• Ochronniki ProTac™ Hunter i ProTac™ 
Shooter mogą być stosowane do 
polowania lub strzelectwa.

• Ochronniki pomagają chronić słuch przed 
szkodliwym hałasem, jednocześnie 
pozwalając słyszeć odgłosy otoczenia nie 
przekraczające 82 dB.

• Umożliwia to swobodną komunikację z 
osobami w pobliżu i na zachowanie 
świadomości sytuacyjnej.
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ProTac™ Shooter do strzelectwa



Główne cechy
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Pałąk nagłownyPałąk nagłownyPałąk nagłownyPałąk nagłowny: Dostępne w wersji 
nagłownej i nahełmowej; obie wersje 
w kolorze czarnym. 

Podwójne czaszePodwójne czaszePodwójne czaszePodwójne czasze
Aby uchronić układ elektroniki od 
potu gromadzonego w czaszy, 
wszystkie przewody umieszczone 
zostały pod zewnętrzną pokrywą.

Duże, przyjazne Duże, przyjazne Duże, przyjazne Duże, przyjazne dla użytkownika dla użytkownika dla użytkownika dla użytkownika 
przyciskiprzyciskiprzyciskiprzyciski
Do regulacji poziomu głośności, 
włączania i wyłączania ochronników.

Mikrofon wielokierunkowyMikrofon wielokierunkowyMikrofon wielokierunkowyMikrofon wielokierunkowy
Możliwość ustawienia na jednym z 
pięciu dostępnych poziomów.

RozmiarRozmiarRozmiarRozmiar: Dostępne w dwóch wersjach: ProTac
Hunter z niższym poziomem tłumienia (SNR 
26/NRR 21/ SLC80 26dBA) oraz ProTac Shooter
z wyższym (SNR 32/NRR 26/SLC80 32dBA). 

2 2 2 2 x baterie alkaiczne x baterie alkaiczne x baterie alkaiczne x baterie alkaiczne AA AA AA AA 
Baterie wystarczają na około 100 godzin 
użytkowania. Po 4 godzinach nieużywania 
ochronniki wyłączają się automatycznie, 
pomagając oszczędzać baterie. Gdy 
poziom baterii jest niski, informuje o tym 
komunikat głosowy.

Menu głosoweMenu głosoweMenu głosoweMenu głosowe

Wymienne poduszki i wkładkiWymienne poduszki i wkładkiWymienne poduszki i wkładkiWymienne poduszki i wkładki
(zestaw higieniczny)

Wejście audio 3,5 Wejście audio 3,5 Wejście audio 3,5 Wejście audio 3,5 mm:mm:mm:mm: Zewnętrzne wejście umożliwia połączenie 
ochronników z telefonem komórkowym, odtwarzaczem mp3, 
radiotelefonem bądź innym urządzeniem zewnętrznym (do 82 dB).



ProduktProduktProduktProdukt ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie Funkcja Funkcja Funkcja Funkcja 
regulowanego regulowanego regulowanego regulowanego 

poziomu tłumieniapoziomu tłumieniapoziomu tłumieniapoziomu tłumienia

Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne 
wejściewejściewejściewejście

KolorKolorKolorKolor Wersja Wersja Wersja Wersja 
pałąkapałąkapałąkapałąka

Żywotność Żywotność Żywotność Żywotność 
bateriibateriibateriibaterii

SNRSNRSNRSNR
NRRNRRNRRNRR

(head(head(head(head----band)band)band)band)

KomentarzKomentarzKomentarzKomentarz

3M™ PELTOR™ 
ProTac™ Shooter

+ 8dB 3.5 mm Czarny Nagłowny 100 godz.
(2xAA)

SNR 32
NRR 26

3M™ PELTOR™ 
Tactical XP™

+ 18dB J22 Czarny Składany 
nagłowny

Nahełmowy
Nakarkowy

1000 godz.
(2xAA)

SNR 33 Regulacja 
balansu i 
korektora 
dźwięku

Wkładki taktyczne 
3M™ PELTOR™ 
LEP-100 EU

+10dB Żółty 16 godz.
(3xAA)

Ultrafit: SNR 32
Torque: SNR 38
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Produkty do strzelectwa



ProduktProduktProduktProdukt ZdjęcieZdjęcieZdjęcieZdjęcie Funkcja Funkcja Funkcja Funkcja 
regulowanego regulowanego regulowanego regulowanego 

poziomu tłumieniapoziomu tłumieniapoziomu tłumieniapoziomu tłumienia

Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne Zewnętrzne 
wejściewejściewejściewejście

KolorKolorKolorKolor Wersja Wersja Wersja Wersja 
pałąkapałąkapałąkapałąka

Żywotność Żywotność Żywotność Żywotność 
bateriibateriibateriibaterii

SNRSNRSNRSNR
NRR (headNRR (headNRR (headNRR (head----band)band)band)band)

3M™ PELTOR™ 
ProTac™ Hunter

+ 8dB 3.5 mm Czarny Nagłowne 100 godz.
(2xAA)

SNR 26
NRR 21

3M™ PELTOR™ 
SportTac™

+ 16dB J22 Pomarańczowy
Zielony
Hi-Viz

Różowy

Składany 
nagłowny

500 godz. 
(2xAAA)

SNR 26
NRR 20

Wkładki taktyczne 
3M™ PELTOR™ 
LEP-100 EU

+10 dB Żółty 16 godz.
(3xAA)

Ultrafit: SNR 32 
Torque: SNR 38
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Produkty dla myślistwa



Zawartość opakowania & akcesoria
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• W opakowaniu
1 x Ochronniki słuchu
2 x baterie alkaiczne AA
1 x Instrukcja obsługi

• Akcesoria
• Zestaw higieniczny 3M™ PELTOR™ HY220

Zestaw higieniczny składa się z dwóch cienkich piankowych wkładek 
tłumiacych, dwóch grubych piankowych wkładek tłumiących i 
dwóch poduszek uszczelniających

• Kabel 3M™ PELTOR™ FL6CE 3.5 mm
Kabel 3.5 mm do połączenia z zewnętrznym urządzeniem audio

• Jednorazowa nakładka na poduszki 3M™ PELTOR™ HY100A Clean 
– Pakowane po 100 par.
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Ochronniki słuchu
3M PELTOR™ WorkTunes™ Pro



Zastosowanie

• Ochronniki słuchu WorkTunes™ Pro 
pomagają chronić słuch przed 
szkodliwym hałasem, a jednocześnie 
pozwalają na słuchanie radia FM lub 
AM/FM.

• Do stosowania w hałaśliwych 
zakładach przemysłowych, w 
rolnictwie lub ogrodnictwie.

• Wbudowana cyfrowa antena i 
możliwość zapisywania stacji 
radiowych sprawiają, że ochronniki są 
wygodne i proste w obsłudze.
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Przemysł

Rolnictwo Ogrodnictwo



Główne cechy

Podwójne czaszePodwójne czaszePodwójne czaszePodwójne czasze
Aby uchronić układ elektroniki od 
potu gromadzonego w czaszy, 
wszystkie przewody umieszczone 
zostały pod zewnętrzną pokrywą.

2 2 2 2 x baterie alkaiczne AA x baterie alkaiczne AA x baterie alkaiczne AA x baterie alkaiczne AA 
Baterie wystarczają na około 40 godzin 
użytkowania. Po 4 godzinach 
nieużywania ochronniki wyłączają się 
automatycznie, pomagając oszczędzać 
baterie. Gdy poziom baterii jest niski, 
informuje o tym komunikat głosowy.
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Menu głosowe:Menu głosowe:Menu głosowe:Menu głosowe:
- Głośność (8 poziomów)
- Wyszukiwanie stacji (informacja o 

częstotliwości)
- Zapisywanie stacji radiowych (do 5)
- Pasma radiowe (wersja AM/FM)

Wbudowana antenaWbudowana antenaWbudowana antenaWbudowana antena: Aby uniknąć 
przypadkowemu zahaczeniu.

TłumienieTłumienieTłumienieTłumienie: SNR 32/NRR 26/SLC80 32

Duże, przyjazne dla Duże, przyjazne dla Duże, przyjazne dla Duże, przyjazne dla 
użytkownika przyciskiużytkownika przyciskiużytkownika przyciskiużytkownika przyciski
Do regulacji poziomu głośności, 
włączania i wyłączania 
ochronników.

Wejście audio 3,5 Wejście audio 3,5 Wejście audio 3,5 Wejście audio 3,5 mm:mm:mm:mm: Zewnętrzne wejście umożliwia połączenie 
ochronników z telefonem komórkowym, odtwarzaczem mp3, 
radiotelefonem bądź innym urządzeniem zewnętrznym (do 82 dB).

Wymienne poduszki i wkładkiWymienne poduszki i wkładkiWymienne poduszki i wkładkiWymienne poduszki i wkładki
(zestaw higieniczny)

Pałąk nagłownyPałąk nagłownyPałąk nagłownyPałąk nagłowny: Dostępne w 
wersji nagłownej i nahełmowej; 
obie wersje w kolorze czarnym. 



Zawartość opakowania & akcesoria
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• W opakowaniu
1 x Ochronniki słuchu
2 x baterie alkaiczne AA
1 x Instrukcja obsługi

• Akcesoria
• Zestaw higieniczny 3M™ PELTOR™ HY220

Zestaw higieniczny składa się z dwóch cienkich piankowych wkładek 
tłumiacych, dwóch grubych piankowych wkładek tłumiących i 
dwóch poduszek uszczelniających

• Kabel 3M™ PELTOR™ FL6CE 3.5 mm
Kabel 3.5 mm do połączenia z zewnętrznym urządzeniem audio

• Jednorazowa nakładka na poduszki 3M™ PELTOR™ HY100A Clean 
– Pakowane po 100 par.



Dziękuję!
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