3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset

Kunnen communiceren
én beschermd zijn.
Leg het werk niet stil.
Mis nooit een oproep. Stop niet met
werken om een stillere plaats op
te zoeken waar je kan praten. Blijf
gewoon je werk doen.

3M Science. Applied to life.™

Er zijn twee redenen om het gehoor te beschermen:
je oren. Wanneer je tijdens het werk in een lawaaiige
omgeving moet praten, wil je niet eerst een stille plek
op moeten zoeken om elkaar te kunnen verstaan.
Bedenk hoeveel productiever je zou kunnen zijn met
de nieuwe 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset
voor gehoorbescherming.

Blijf verbonden met collega’s.
Blijf op de hoogte van het nieuws.
Blijf beschermd aan het werk.
Maak van je gehoorbescherming een multi functionele communicatie oplossing.
Sluit één of twee smartphones aan via de Bluetooth® Multipoint technologie
en praat op normaal volume, zelfs in de lawaaiigste omgevingen dankzij de
geluidsneutraliserende microfoon.

Grote drukknoppen en menu’s
met spraakbediening

Duurzame en praktische
elektronica

Grote drukknoppen kunnen met
handschoenen aan bediend worden. Na
elke verandering van een instelling krijg
je onmiddelijk een auditieve bevestiging.
Het is niet nodig de headset af te zetten
om instellingen te veranderen.

Het ontwerp met dubbele schelpen helpt
de elektronica beschermen tegen vocht
en schokken. De headset schakelt na vier
uur zonder gebruik automatisch uit. De
headset beschikt over een voice message
“Batterijniveau laag”.

Gehoorbescherming met
omgevingsbewustzijn

Omgevingsmicrofoons helpen om
aankomende voertuigen, waarschuwingen en
andere signalen te horen tijdens het dragen
van gehoorbescherming (30dB SNR) wanneer
dat nodig is. Met de functie Push-to-listen
wordt het volume van de Bluetooth® of FM
radio onmiddellijk gereduceerd zodat je
omgevingsbewustzijn verhoogt.

Normaal kunnen praten, zelfs in
omgevingen met 110 dB
Stop met schreeuwen. Met deze
geluidsneutraliserende microfoon kan je
op een normaal volume praten.

Ingebouwde FM-radio
met spraakgestuurde
zenderselectie

Bluetooth® MultiPoint
connectiviteit & flexibiliteit

Blijf altijd verbonden! Gelijktijdige
naadloze verbinding met twee
Bluetooth®-toestellen, zoals twee
smartphones, een mobiele en een DECTtelefoon of een smartphone en een
tweewegsradio.

Bluetooth® MultiPoint Technologie
voor verbinding met één of twee
externe toestellen voor handsfree
spreken en streaming

Twee modellen: headset of
helmbevestiging

Beide modellen met duurzame beugels
van roestvrij staal voor een consistent
draagcomfort.

Niveauafhankelijke
werking voor luisteren
naar de omgeving helpt
het omgevingsbewustzijn
verhogen

FM

Ingebouwde
FM-radio

Geluidsneutraliserende
microfoon voor duidelijke
spraakoverdracht in
lawaaierige omgevingen.

“Ik draag mijn gehoorbescherming de
hele dag lang, maar ik kan op elk moment
onmiddellijk mijn baas of mijn collega’s
bereiken als ik iets nodig heb. Ik werk vaak
alleen en ik heb dus heel veel aan de FMradio van de headset en aan het feit dat ik
vanaf mijn smartphone kan streamen.”
Erik Larsson, landarbeider.

Technische specificaties
Headsetmodellen
Artikelnummer

Beschrijving

Legacy 3M ID SAP ID

MRX21AWS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, geel, hoofdband

UU008197954

7100114032

MRX21P3EWS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset, geel, helmbevestiging1

UU008197970

7100114035

MRX21AWS6-ACK

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, incl. ACK (FR09,FR08, LR6NM), geel, hoofdband

UU008197939

7100113386

UU008197962

7100114033

MRX21P3EWS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, incl. ACK (FR09,FR08, LR6NM), geel, helmbevestiging

Accessories
Artikelnummer

Beschrijving

Legacy 3M ID SAP ID

HY82

3M™ PELTOR™ HY82 hygiënekit: 2 schuimrubberen inzetstukken, 2 vervangbare kussentjes

UU008567388

7100122439

FR08

3M™ PELTOR™ FR08 netvoeding met USB-connector

XH001680194

7000108521

FR09

3M™ PELTOR™ FR09 batterijlader met USB-connector

XH001680616

7100075611

LR6NM

3M™ PELTOR™ LR6NM herlaadbare batterijen AA

XH001659693

7100064688

M995/2

3M™ PELTOR™ M995 windscherm voor spraakmicrofoon, 2 ea

XH001679154

7010044372

HYM1000

3M™ PELTOR™ HYM1000 Microfoonbescherming, 5 meter

XH001651328

7100064281

HY100A

3M™ PELTOR™ HY100A Clean Hygiene Pads, zelfklevende wegwerpbeschermers type
“pakking” voor oorkussentjes, 100 ea/doos

XH001651351

7100064410

Demping
Model met hoofdband: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB
Model met helmbevestiging: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB
1) De bevestiging voor veiligheidshelmen is gecertificeerd voor diverse veiligheidshelmen.
In de gebruikershandleiding vindt u de lijst van compatibele helmen.
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