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Części zamienne i akcesoria 

 
Opis Nr art. 3M 

Rozwiązania, które brzmią dobrze 

Wyostrz
swoje zmysły dzięki  właściwej ochronie 

 
HY68 SV Zestaw higieniczny XH001659461 
  

FL6CE Kabel 3,5 mm do 3,5 mm, stereo 11003066724 
 

FL6H Kabel J22 do 3,5 mm, mono XH001652078 
 

FL6H Kabel J22 do 2,5 mm, mono XH001652094 
 

TAMT06 Kabel J22 do 2,5/3,5mm prosty XH001662747 
z PTT/mikrofonem 
 

TAMT06V Kabel J22 do 2,5/3,5mm,  11003064257 
kątowy, z PTT/mikrofonem 
 

MT661-D Mikrofon na wysięgniku/PTT J22  XH001676416 
do 2,5/3,5mm, kątowy 
 

MT661-F Mikrofon na wysięgniku/PTT J22  XH001676473 
do 2,5/3,5mm, prosty 
 

MT53N-11-A44 Mikrofon na wysięgniku 
 
 

 
Specyfikacja 
 

 
Typ baterii:  2 x AAA 1,2-1,5V (dołączone  
 akumulatory Ni-Mh) 
 
 
Czas pracy:  Otoczenie + Bluetooth (aktywny) >11h 
 

Tylko otoczenie + Bluetooth wył. >100h 
 
 
Czas ładowania:  8 godzin 
 
 
Możliwość połączenia  
z siecią bezprzewodową: 

  

 Bluetooth 2.1 
 
 
Profile sys. Bluetooth: Profil Bluetooth słuchawek 1.2 
 

 Profil Bluetooth zest. słuchawkowych 1.5 
 

 Profil Bluetooth A2DP 1.2 
 

 Profil zdalnego sterowania AVRCP 1.0 
 
 
Zasięg syst. Bluetooth: Do 10m, klasa 2 
 
 

Proszę poddać recyklingowi. Wydrukowano w Xxxxxxxx. 
© 3M 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem handlowym 
firmy Bluetooth SIG Inc 

3M Poland Sp. z o.o. 
Dział Bezpieczeństwa Pracy 
Al. Katowicka 117 
Kajetany, 05-830 Nadarzyn 
tel.: +48 22 739 60 00 
fax: +48 22 739 60 07 
www.3m.pl/bezpieczenstwo_pracy 
 

Możliwość połączenia 3,5mm gniazdo wejściowe AUX  
przewodowego: (ograniczone do 82 dB) 
 Gniazdo wejściowe AUX, 
 dwu wtykowe (J22) Nexus 
 
 
Masa netto:  352g (z bateriami) 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Menu konfiguracji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochronniki słuchu Peltor™ WS SportTac™ dają Ci możliwość decydowania o tym, co słyszysz i czego nie słyszysz. Możesz z 
łatwością regulować natężenie otaczających Cię dźwięków, odfiltrować niepożądane częstotliwości, a przy tym nadal mieć 
ochronę przed szkodliwymi hałasami w czasie strzału. Wbudowana technologia Bluetooth™ umożliwia połączenia 
bezprzewodowe z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami komunikacyjnymi, a także dyskretną komunikację między 
osobami. 
 
Zoptymalizowana ochrona 
Peltor™ WS SportTac™ jest ochronnikiem słuchu pracującym w 

zależności od natężenia hałasu, co oznacza, że pozwala słuchać on 

otoczenia, przy jednoczesnym tłumieniu głośnych, szkodliwych 

dźwięków. Ochronniki tłumią niepożądany hałas o natężeniu 26 decybeli i 

są wyposażone w mikrofony kierunkowe, które wychwytują zewnętrzne 

dźwięki z dużą precyzją. 

Dźwięk jest analizowany z najwyższą prędkością, jeszcze zanim dotrze 

do ucha. Słabe dźwięki są wzmacniane, natomiast hałasy, w tym nagłe 

głośne dźwięki, jak wystrzał z broni, są tłumione do nieszkodliwego 

poziomu. 

Wyjątkowy cyfrowy obwód dźwięku reaguje natychmiast, chroniąc Twój 

słuch w tak delikatny sposób, że rzadko kiedy usłyszysz stuknięcie przy 

uruchamianiu ochronnika. 
 

Ciągła koncentracja 
Ochronniki słuchu Peltor™ WS SportTac™ zostały zaprojektowane dla 

długotrwałego wygodnego używania. Jest to sprawa zasadnicza, gdyż 

jakakolwiek forma rozproszenia może mieć niekorzystny wpływ na Twoje 

działania, bez względu na to, czy jesteś na strzelnicy, czy na aktywnym 

 

polowaniu. Pałąk wyłożony miękką skórą dokładnie i gwarantuje wygodne 

przyleganie do głowy. Niskie dwupunktowe mocowanie czasz umożliwia 

równomierne rozłożenie siły docisku czasz, dzięki czemu ochronnik nie 

przesunie się nawet w przypadku nagłych ruchów głowy czy w czasie 

ustawiania broni. A wszystko po to, abyś nie miał problemu ze stałą 

koncentracją. 
 

Wzmocnione słyszenie 
Dobrze ustawione, czułe mikrofony, połączone z dużymi głośnikami 

ustawionymi pod kątem, zostały dokładnie zaprojektowane, aby 

przekazywać dźwięk, który jest najbardziej zbliżony do naturalnego. 

Dźwięki są odtwarzane w pełnym systemie stereo, co pozwala Ci 

wychwycić, skąd dokładnie dochodzą. To nie wszystko. Słabe dźwięki 

mogą zostać wzmocnione nawet czterokrotnie w porównaniu do 

normalnego słyszenia, dzięki czemu lepiej usłyszysz zbliżającą się 

zwierzynę lub psy szczekające w dużej odległości. Specjalna funkcja 

korektora dźwięku pozwala na wyeliminowanie pewnych częstotliwości, 

przez co lepiej słyszysz dokładnie to, co chcesz. Możesz też z łatwością 

regulować balans, aby dostosować dźwięk w sytuacji kiedy np. gorzej 

słyszysz na jedno ucho. 

 

  

Wyostrz 
     swoje zmysły dzięki 
 właściwej ochronie 

Wymienne czasze. Kolorystyczne 
odróżnienie od otoczenia zwiększa 
bezpieczeństwo i czyni człowieka dobrze 
widocznym dla innych myśliwych. 

 

Przy pomocy trzech przycisków na 
prawej słuchawce możesz z łatwością 
regulować głośność i zmieniać ustawienia 
różnych trybów. Nawigacja głosowa 
poprowadzi Cię przez menu i potwierdzi 
ustawienia. 

Zewnętrzny mikrofon  
kierunkowy 
 

Mikrofon mowy 
 

Uruchamianie systemu 
Bluetooth™ 

 

Ściszanie 
 
Wł/Wył – Tryb 
 
Pogłaśnianie 

Natychmiastowa komunikacja
Wyraźna i niezawodna komunikacja pomiędzy myśliwymi oraz 

leśnikami jest wyjątkowym sposobem na podniesienie 

bezpieczeństwa i dopilnowanie, aby na przykład nie 

przekroczono ilości ściganych zwierząt. Ochronniki słuchu 

Peltor™ WS SportTac™ można z łatwością podłączyć do 

różnych radiowych urządzeń komunikacyjnych przez szeroki 

zakres specjalnie zaprojektowanych akcesoriów. 

Wbudowany moduł systemu Bluetooth™ pozwala obecnie na 

całkowicie bezprzewodowe połączenie z telefonem 

komórkowym lub innym urządzeniem komunikacyjnym 

pracującym w systemie Bluetooth™. Telefon może leżeć 

wyciszony w Twojej kieszeni i tylko Ty usłyszysz, kiedy 

nadejdzie połączenie. Możesz nawet skierować głos stereo z 

Twojego telefonu lub odtwarzacza MP3 na połączenie 

Bluetooth™ i słuchać ulubionej muzyki, jeśli będziesz się nudził 

na swoim stanowisku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa handlowa oraz logo Bluetooth® są własnością firmy Bluetooth 
SIG, Inc., i każde ich użycie podlega umowie licencyjnej. 

System Bluetooth™ umożliwia 
natychmiastową i dyskretną komunikację. 
Przy pomocy doskonale zlokalizowanego 
przycisku PTT/odpowiedz na lewej 
słuchawce możesz bez problemu 
komunikować się przez radio lub 
przyjmować czy odrzucać rozmowy z 
telefonu komórkowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Możliwość podwójnych połączeń, 
przewodowych i bezprzewodowych. 

 


