3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro

Innebygd FM-radio
med nye funksjoner
3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro er et hørselvern i et nytt, svart design og med
innebygd FM-radio. Flere smarte funksjoner er også nye, og fordelene med
disse kommer du til å sette pris på når du bruker WorkTunes Pro. Naturligvis vil
du fremdeles verdsette den velkjente bærekomforten som du alltid forventer av
et 3M PELTOR hørselvern.

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro

FM
Hørselvern med
innebygd FM-radio

Hørselvern med
3,5 mm stereo inngang

3M Science. Applied to life.™

Hørselvern og underholdning
Forbedret lyd
Med WorkTunes Pro kan du lytte på radio og
musikk mens du jobber, og du er hele tiden
beskyttet mot farlig støy fra omgivelsene. Den
forbedrede lydkvaliteten gjør at du nå kan
nyte musikken i enda større grad. For din egen
sikkerhet er musikken og lyden inne i kåpene
alltid begrenset til maksimum 82 dB.
Innebygd antenne
Du vil legge merke til at antennen som vanligvis
finnes på en FM-radio mangler på WorkTunes
Pro. Naturligvis har WorkTunes Pro fremdeles
en antenne, men for din sikkerhet er den nå
innebygd slik at du slipper at antennen slår
bort i noe og henger fast når det er trangt på
arbeidsstedet.

Elektronikken er mer beskyttet
WorkTunes Pro har ”Dual Shell” konstruksjon
som gjør at elektronikken kan plasseres ytterst
mot kåpeskallene i stedet for innerst mot
ørene. Derved er hørselvernet bedre beskyttet
mot svette og fuktighet, som ellers kan skade
elektronikken.
En stemme angir frekvensen
Når du søker etter stasjoner på en FM-radio,
er det i blant vanskelig å vite om du har
funnet den stasjonen du leter etter eller ikke.
I WorkTunes Pro er dette enkelt. En stemme i
kåpen angir radiofrekvensen for deg hver gang
du finner en ny stasjon. Nå behøver du ikke
lenger være usikker, og du trenger heller ikke
å ta av deg hørselvernet for å se på et display.
Derved eksponeres du ikke for farlig støy da
hørselvernet kan være på hodet hele tiden.

Lagre dine favorittstasjoner
Den digitale radiokretsen i den innebygde
FM-radioen gjør det mulig å lagre inntil fem
stasjoner. Derved er dine favorittstasjoner bare
et tastetrykk unna.
Lytt til musikk fra mobiltelefonen
Du kan koble mobiltelefonen din til
WorkTunes Pro via kabel til 3,5 mm stereo
inngangen. Derved har du tilgang til alle
spillelistene dine, podcaster og spennende
lydbøker fra mobiltelefonen. Dessuten vil du
også høre ringesignaler og andre signaler fra
telefonen i hørselvernet.

Innebygd antenne
Slipper at antennen slår bort i noe
og henger fast når det er trangt på
arbeidsstedet.

Dual shell design
All elektronikk er plassert ytterst
mot kåpeskallene for å beskytte
elektronikken mot svette og fuktighet.

2xAA-batterier
Brukstid ca 40 timer. Enheten slår
seg automatisk av etter fire timers
inaktivitet.

Lagre stasjoner:
Opp til 5 stasjoner kan lagres.

3,5 mm inngang
En stereo inngang for å lytte til
mobiltelefon, kommunikasjonsradio
eller andre enheter (begrenset til
82 dB).

En stemme angir frekvensen:
En stemme i kåpen angir radiofrekvensen
for deg hver gang du finner en ny
stasjon. Nå behøver du ikke lenger ta av
deg hørselvernet for å se på et display.
Derved eksponeres du ikke for farlig støy
da hørselvernet kan være på hodet hele
tiden.

Produkter
Produktnummer

Beskrivelse

Ordre nr.

HRXS220A

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-radio hørselvern hodebøyle sort

7100088416

HRXS220P3E

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM-radio hørselvern hjelmfeste sort

7100088417

HY220

3M™ PELTOR™ Hygienesett

7100101874

FL6CE/1

3M™ PELTOR™ Lyttekabel med 3,5 mm stereo plugg

7000108359

HY100A

3M™ PELTOR™ Clean for kjøling av tetningsringer

7100064410

MUFF_MT13H223A_MUFF_QTY
MUFF_HRXS220P3E

Dempning
HRXS220A 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro
SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB

3M Norge AS
Avd. Verneprodukter
Postboks 100
2026, Skjetten
Tlf.: 06384
E-post: kundeservice@mmm.com
www.3M.no/WorkTunesPro

HRXS220P3E 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro
SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB
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