Radio oplossingen.
Schakel het lawaai uit
en zet de muziek aan.
Met de producten van het Peltor™ Workstyle Solutions assortiment kunt
u uw gehoor efficiënt beschermen en tegelijkertijd genieten van de radio
terwijl u werkt.
Sommige modellen kunnen zelfs worden aangesloten op een telefoon of
communicatie radio, waardoor u ook nog bereikbaar bent.

Bescherming, entertainment en concentratie
Wie naar zijn/haar favoriete muziek luistert, is productiever, gemotiveerder en heeft meer focus. De logica erachter
is eenvoudig: wie onder prettige omstandigheden werkt, werkt sneller. Daarnaast betekent meer focus minder
afleiding en dat zorgt voor meer veiligheid op de werkvloer.
Met een 3M Peltor Radio kap kunnen uw werknemers genieten van hun favoriete channel terwijl ze gewoon door
kunnen werken zonder in te leveren op een goede bescherming.
Verschillende functionaliteiten van de headsets
Om u te helpen de juiste oplossing voor uw situatie te vinden vindt u hieronder een duidelijk overzicht waar de
verschillende functies aan de hand van symbolen worden toegelicht.
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Binnen het 3M assortiment gehoorbescherming met Radio FM / Bluetooth zijn diverse producten te onderscheiden.
We lichten de meest gekozen voor u toe.

3M™ Peltor™ Worktunes

3M™ Peltor™ Alert FM

De 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset heeft
een ingebouwde AM/FM-radio of enkel FM-radio
met een eenvoudige kanaalzoekfunctie, zodat u uw
gehoorbescherming niet hoeft af te nemen en risico
loopt op plotse blootstelling aan harde geluiden.

De alert FM headset combineert gehoorbescherming,
FM-radio en niveau afhankelijke functie voor het horen
van omgevingsgeluid. Zo kunt dichtbij communiceren
met collega’s en tegelijkertijd heeft u het vermogen om
waarschuwingssignalen of naderende voertuigen te horen.

ŔŔ FM- of AM/FM-radioheadset met ingebouwde
antenne
ŔŔ Robuust ontwerp met dubbele behuizing
ŔŔ Handige besturing met grote drukknoppen
ŔŔ Spraakgestuurd menusysteem
ŔŔ 3,5 mm listen-only stereo-ingang met 3,5 mm
stereo input kabel voor MP3 player

ŔŔ Gemakkelijk te bedienen volumeregeling om de
radio- en niveauafhankelijke functie aan te passen
ŔŔ Schakelt automatisch naar mono voor optimaal
luisteren bij zwakke signalen
ŔŔ Uitstekend basgeluid
ŔŔ Radio overschrijdt nooit 82dB (A)
ŔŔ Wordt geleverd met 3,5 mm stereo-ingangskabel

3M™ Peltor™ DAB+

3M™ Peltor™ WS Alert XP

De 3M™ PELTOR™ Radio DAB+ FM Headset biedt
bescherming en tegelijk helder geluid van de DAB+
zenders. De stemgestuurde menu’s en de mogelijkheid
om je favoriete zenders op te slaan maakt deze
gehoorbescherming flexibel en gebruiksvriendelijk.

Beschermd zijn én kunnen communiceren. Maak van je
gehoorbescherming een communicatie oplossing.
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ŔŔ Gebruik van mobiele telefoon zonder te stoppen
met werken
ŔŔ Met niveau afhankelijke functie (surround)
ŔŔ Bluetooth connectie voor streaming of communicatie
ŔŔ Eenvoudige bediening en spraakgestuurd menusysteem
ŔŔ 3,5 mm listen-only stereo-ingang

DAB of FM-radioheadset
Digitaal zenders zoeken
Handige besturing met grote knoppen
Spraakgestuurd menusysteem
Mogelijkheid om tot 10 DAB+ zenders en
5 FM zenders op te slaan

3M™ Peltor™ WS Alert XPI
Maak van je gehoorbescherming een multi functionele communicatie
oplossing. Sluit één of twee smartphones aan met de Bluetooth® Multipoint
technologie en praat op normaal volume, zelfs in de lawaaierigste
omgevingen dankzij de geluidsneutraliserende microfoon. Mis nooit een
oproep. Stop niet met werken om een stillere plaats op te zoeken om te
kunnen praten. Blijf gewoon je werk doen.
ŔŔ FM-radioheadset met eenvoudige bediening
ŔŔ Spraakgestuurd menusysteem
ŔŔ Bluetooth® MultiPoint technologie voor verbinding met één of twee
externe toestellen voor handsfree communicatie en streamen
ŔŔ Geluidsneutraliserende microfoon voor duidelijke spraakoverdracht in
lawaaierige omgevingen
ŔŔ Niveau-afhankelijke werking voor luisteren naar de omgeving verhoogt je
omgevingsbewustzijn

Meer weten?
Neem contact op met uw 3M vertegenwoordiger of bekijk de catalogus.

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

Blijf verbonden.
Blijf aan het werk.
Blijf betrokken.

