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Nyheter, för utgivning 1 augusti 2019

Skyddad och ansluten: tala, lyssna, arbeta
Nya Bluetooth® MultiPoint hörselskydd med
bullerkompenserande mikrofon kommer nu med en mobilapp
för att göra det lättare att ställa in och justera headsetet när
det ansluts trådlöst till två enheter, t.ex. en mobiltelefon och
en kommunikationsradio eller två telefoner.
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI headset har också
inbyggd FM-radio och medhörningsfunktion för ökad
situationsmedvetenhet och kommunikation ansikte mot
ansikte, vilket betyder att du inte behöver avbryta ditt
arbete för att kunna kommunicera.
Värnamo – 1 augusti 2019 – 3M™ PELTOR™ Communication Solutions lanserade idag
sitt senaste Bluetooth® hörselskydd med MultiPoint-teknik och handsfree mikrofon:
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI headset med anslutning till en mobilapp.
Den nya 3M™ Connected Equipment-appen gör att användarna enkelt kan navigera
i headsetets menyer för att söka FM-radiokanaler, lagra radiokanaler, förinställa
radiokanaler, justera radiovolym, surround-volym (omgivningsljud), musikvolym,
telefonvolym, Bluetooth®-volym samt Equalizer och Bass Boost. (Man kan även justera
headsetets inställningar med hjälp av headsetets stora och handskvänliga knappar.)
Appen ger dessutom enkel tillgång till bruksanvisningar (både i text- och videoform),
vanliga frågor, kontakt med teknisk support och tekniska datablad. Appens valfria
påminnelsefunktion aviserar användaren om att byta hygiensatsen (tätningsringar och
dämpkuddar) var sjätte månad för att bibehålla den höga dämpningen och god hygien.

3M™ PELTOR™-appen är kostnadsfri i dag och ingår i
paketet 3M™ Connected Equipment, som gör det möjligt för
användarna att hantera, använda och granska status på all
sin anslutna, personliga skyddsutrustning från 3M på ett och
samma ställe. Headset-appen har engelska och flera andra
språkalternativ och är kompatibel med iOS och Android.
För varje headset som säljs kommer 3M att göra en
donation till såväl svenska Bröstcancerförbundet som
Prostatacancerförbundet för att bidra till att finansiera
forskning och kunskapsspridning (upp till 100 000 kr per
förbund). Headsetanvändarna kan i sin tur visa sitt stöd
i kampen mot cancer genom att sätta på antingen rosa
eller blå kåpskal – eller ett av varje.
Med 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI headset behöver
användarna inte missa några samtal: Med hörselkåporna på
kan man lyssna och prata på två olika enheter med Bluetooth®
aktiverat: Två mobiltelefoner, en mobiltelefon och en DECTtelefon eller en mobiltelefon och en kommunikationsradio.
Och man behöver inte avbryta arbetet, eftersom headsetets
bullerkompenserande mikrofon gör det enkelt att samtala,
även i bullriga (110 dB) arbetsmiljöer.

Avbrottstid är förlorad tid

Med 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI headset har du
båda händerna fria för arbetet. Och till skillnad från typiska
mobiltelefonsamtal i högljudda miljöer – som kräver din
koncentration bara för att höra den som ringer – kan du nu
enkelt höra den som ringer i hörselkåporna. Med handsfree
användning och enklare kommunikation kan många användare
oftast fortsätta att arbeta, samtidigt som de tar emot samtal
och ringer.

Skydda din hörsel, skydda din vinst

”De flesta tar för givet att de enkelt kan tala med sina
medarbetare – personligen eller i telefon. Men det gäller
inte för människor som arbetar i bullriga miljöer”, säger
Charlotta Hellström, global produktchef för 3M™ PELTOR™
Communication Solutions. ”Detta headset ger möjlighet att
kommunicera mer effektivt – utan att behöva avbryta jobbet.
Och den nya mobilappen gör att användare enklare och
snabbare kan justera headsetets inställningar efter behov
när de förflyttar sig mellan områden med olika bullernivåer.
Plus att det nu är superenkelt att slå upp bruksanvisningar
och vanliga frågor på sin telefon.”
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”Det är en enorm fördel”, avslutar Charlotta Hellström. ”Du behöver inte missa ett
samtal om ett jobbanbud, eller något annat viktigt samtal, för du kan prata direkt – även
om du slipar ett metallstycke. Och tack vare att det är handsfree och du kan fortsätta
arbeta utan avbrott tappar du inga fakturerbara timmar för jobbet du håller på med.”

Omgivningsmikrofoner gör samtal ansikte mot ansikte
enkla ... och skyddade

Behåll situationsmedvetenheten och hör omgivande ljud som t.ex varningssignaler,
maskineri och fordon som närmar sig – allt till hörselvänliga volymer – med headsetets
inbyggda mikrofoner och nivåberoende elektronik. Dessutom sänker funktionen Pushto-Talk volymen på din Bluetooth®- eller FM-radio, så att du kan prata ansikte mot
ansikte eller höra något i omgivningen.
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI hörselskydd finns i två modeller: med hjässbygel
och med hjälmfäste. Båda med 30 dB SNR.
Dubbla skal på hörselkåporna skyddar elektroniken från stötar och svett.
Varje headset drivs med två AA-batterier eller med laddningsbara batterier
(tillval). Headsetets smarta elektronik inkluderar en batterisparande automatisk
avstängningsfunktion när det inte använts på fyra timmar, och en röstvarning
som talar om när batterierna börjar ta slut.

3M™ Connected Equipment
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Ytterligare information
Användningsvideor, tekniska datablad och broschyrer finns på www.3M.com/WSALERTXPI (webbplatsen kommer att uppdateras under Q4 2019)
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