3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

Nu kan du
tilslutte to mobiler
til dit headset.
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI er et headset med støjdæmpende
mikrofon og den nyeste Bluetooth MultiPoint teknologi. Nu kan du tilslutte
op til to aktive mobiltelefoner til dit headset, når du skal tale i telefon i
støjende miljøer uden at afbryde dit arbejde.

3M Science. Applied to life.™

Nyeste Bluetooth MultiPoint
teknologi
Via Bluetooth MultiPoint kan
du tilslutte op til to aktive
mobiltelefoner til din WS ALERT
XPI. Når du taler i den ene
telefon, får du besked, når der
kommer et opkald på den anden.
Streamer du musik på en telefon,
stoppes musikken automatisk, når
der kommer et indgående opkald
på den anden telefon.
WS ALERT XPI har den nyeste
Bluetooth version 4.2. Den giver
den bedst mulige kompatibilitet
med de mobiltelefoner, der er
tilgængelige på markedet og flere
nye funktioner for samtale og
streaming.
Forbedret støjreduktion
Den støjreducerende mikrofon
er unik, og den støjreducerende
funktion er afgørende, når du
skal tale i telefon i støjende
miljøer. Din stemme forstærkes
og støjen omkring dig lukkes ude.
Den nye opdaterede software til
støjreduktion forbedrer lydens
kvalitet yderligere.

Streaming af musik
WS ALERT XPI understøtter
streaming via Bluetooth.
Lydkvaliteten er meget høj, og
den forbedres yderligere med den
nye software. Når du streamer
musik, behøver du ikke længere
din mobil, for at styre den musik,
du lytter til. Med Bluetoothknappen på WS ALERT XPI styrer
du funktionerne: Play, Pause og
Skip.
Nemt med Push To Listen
Mikrofonerne på ydersiden af
ørekopperne registrerer lydene
omkring dig. Elektronikken
analyserer lydene og høje
støjniveauer og impulsstøj
dæmpes automatisk til maks.
82 dB. Din hørelse er sikkert
beskyttet, men du kan stadig
høre folk tale i nærheden af dig.
Med den nye Push To Listen
funktion vælger du, når
medhørsfunktionen skal være
aktiv. Med et dobbelt-tryk på
ON-knappen aktiverer du nemt
medhørsfunktionen, når du skal
tale med en kollega. Lydniveauet

på telefonopkald og streaming
dæmpes, så du tydeligt kan høre,
hvad der bliver sagt uden at løfte
høreværnet.
Find nemt og hurtigt din
favoritstation
I WS ALERT XPI kan du lytte
til FM-radio med en rigtig god
radiomodtagelse. Når du søger
efter stationer på en FM-radio,
er det nogen gange svært at
vide, om du har fundet præcis
den station, du søgte efter. I WS
ALERT XPI er det let. En stemme
oplyser, hvilken frekvens du
aktuelt er på.
Længere batteritid
På trods af alle de nye funktioner
i WS ALERT XPI er batteriets
levetid længere end i andre
høreværn med Bluetooth.
Batteriets levetid til streaming og
opkald via Bluetooth er steget fra
24 timer til 73 timer.

Mange nyheder i
3M PELTOR WS ALERT XPI
• Bluetooth MultiPoint gør det muligt at
tilslutte op til to aktive enheder
• Nyeste Bluetooth version 4.2
• Længere batteritid
• Play, Pause og Skip styres direkte på
WS ALERT XPI
• Push To Listen til nem aktivering af
medhørsfunktionen
• Auto-Pairing for nemt tilslutning af
WS ALERT XPI til telefonen
• Ny farve og øget synlighed
• En stemme oplyser frekvensen ved
søgning efter FM-radiostationer
• Ny opdateret software til støjreduktion
forbedrer lydkvaliteten ved samtale
• Ingen dosimeterfunktion som begrænser volumen
• Adgang til Siri og andre ”voice-assistenter”
• Nye symboler på ON/OFF/Mode
knappen og på Bluetooth knappen
• Bedre støjdæmpning
• Ny software giver endnu bedre lyd
kvalitet ved streaming
• Klar til at kommunikere med fremtidens
apps via BLE
• Bredbånds-lyd giver en ekstra høj
lydkvalitet ved opkald (på telefoner
og udbydere der understøtter bredbånds-lyd)

”Jeg har to mobiler med på
arbejde: en til arbejde og
en privat mobil. Med dette
headset kan jeg tilslutte
begge mobiler. Jeg får mange
opkald, men nu kan jeg
arbejde ude at blive afbrudt.
Dette headset er et ”must
have” for en entreprenør som
mig, der arbejder i meget
støj.”
Martin Lindahl, maskinfører

Teknisk data
Produkter

Produktnummer

Beskrivelse

Bestillingsnr.

MRX21AWS6

3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI Headset Bluetooth MultiPoint hovedbøjle

7100114032

MRX21P3EWS6

3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI Headset Bluetooth MultiPoint hjelmmontering

7100114035

MRX21AWS6-ACK

3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI ACK Headset Bluetooth MultiPoint inkl batteri og lader hovedbøjle

7100113386

MRX21P3EWS6-ACK

3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI ACK Headset Bluetooth MultiPoint inkl batteri og lader hjelmmontering

7100114033

Produktnummer

Beskrivelse

Bestillingsnr.

HY82

3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt til WS ALERT XPI, DAB+ FM-radio

7100122439

FR08

3M™ PELTOR™ Vægkontakt 230 V til USB

7000108521

FR09

3M™ PELTOR™ Opladerkabel med USB

7100075611

LR6NM

3M™ PELTOR™ Genopladelige batterier AA NiMH 1,5V 2100 mAh

7100064688

M995/2

3M™ PELTOR™ Vindhætte til elektretmikrofon 2 stk./pose

7010044372

HYM1000

3M™ PELTOR™ Tape til beskyttelse af mikrofon 5m

7100064281

HY100A

3M™ PELTOR™ Clean hygiejneringe 100 par/rulle

7100064410

Tilbehør

Dæmpning
Hovedbøjle: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB
Hjelmmontering: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB

3M a/s
Personal Safety Division
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Tlf.: 43 48 01 00
E-mail: 3Msikkerhed@mmm.com
www.3M.dk/WSALERTXPI
www.3Msikkerhed.dk

www.youtube.com/3MpsdNordic
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