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3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset

Bescherming en connectie:
werk, praat, luister
Het stille kantoor dat u draagt

3M Science. Applied to life.™

Nieuwe mobiele app
voor snellere instelling en
aanpassing van de headset
Verander uw gehoorbescherming in een
stil kantoor dat u draagt. Maak verbinding
met één of twee apparaten via Bluetooth®
Multipoint-technologie en spreek dankzij de
ruisonderdrukkende microfoon op normaal volume,
zelfs in lawaaiige omgevingen.

navigeren voor alle instellingen en aanpassingen,
inclusief FM-radiozenders en het volume van
het omgevingsgeluid.
De app biedt ook directe toegang tot de
gebruikersinstructies, productgidsen,
instructievideo’s, veelgestelde vragen en
contactpersonen voor technische ondersteuning.
De headset-app heeft naast Engels verschillende
taalopties en is compatibel met iOS en Android.

Door uw headset aan te sluiten op de
3M™ Connected Equipment App kunt
u eenvoudig door de menu’s van de headset

Duurzame, praktische
elektronica

Bluetooth® MultiPoint
connectiviteit en flexibiliteit

Het ontwerp met dubbele schelp helpt
de elektronica te beschermen tegen
vocht en schokken. De headset schakelt
automatisch uit na 4 uur niet gebruikt te
zijn. Gesproken melding ‘batterij bijna
leeg’. Gebruik twee AA alkalinebatterijen
of de optionele oplaadbare accu’s.

Blijf verbonden! Gelijktijdige, naadloze
verbinding met twee Bluetooth®apparaten, bijvoorbeeld twee mobiele
telefoons of een mobiel en een portofoon.
Verbinding met een mobiele app (iOS en
Android) om de headset gemakkelijker in
te stellen en aan te passen.

Gehoorbescherming met verbeterd
omgevingsbewustzijn

Normaal praten, zelfs in
omgevingen met 110 dB

Omgevingsmicrofoons helpen u
naderende voertuigen, alarmen en andere
waarschuwingssignalen te horen terwijl ze
gehoorbescherming bieden (30 dB SNR) als
u die nodig hebt. De functie Push-to-listen
verlaagt onmiddellijk het volume van uw
Bluetooth®-verbinding of de FM-radio terwijl
het omgevingsgeluid beter hoorbaar wordt.

Stop met schreeuwen. Dankzij de microfoon
die omgevingsgeluid onderdrukt kunt
u op een normaal volume praten.

Ingebouwde FM-radio
met spraakgestuurde
zenderkeuze

Grote knoppen en menu’s met
spraakbediening

De grote drukknoppen zijn
handschoenvriendelijk. En na elke
aanpassing krijgt u een gesproken
melding. Niet nodig om de headset af te
zetten voor eventuele aanpassingen.

Twee modellen: headset of
helmbevestiging

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

Bluetooth® Multipointtechnologie voor
verbinding met één of
twee externe apparaten
voor handsfree
communiceren
en streamen

Verbind de
headset met de
‘3M™ Connected
Equipment’ mobiele
app die Android en
iOS ondersteunt

FM

Ingebouwde
FM-radio

Zwanenhalsmicrofoon
met onderdrukking
van omgevingslawaai
voor duidelijke
spraakoverdracht in
lawaaiige omgevingen

Niveau-afhankelijke
functie voor het
horen van omgevingsgeluiden voor een
beter omgevingsbewustzijn

“Mijn WS ALERT XPI Headset is gedurende mijn
werkdag net zo belangrijk als mijn mobiele telefoon.
Als ik mijn headset thuis heb laten liggen, ga ik
zonder erbij na te denken weer naar huis om hem te
halen. Tijdens mijn werkdag bel ik voortdurend met
collega’s en klanten. Zonder de headset besteed ik te
veel tijd aan het zoeken naar een rustige omgeving
om mijn mobiele telefoon te kunnen gebruiken.
Nu, met de nieuwe mobiele app, kan ik gemakkelijk alle
instellingen voor mijn headset direct op mijn telefoon
bekijken en aanpassen. Mijn favoriete functie is het
eenvoudig kunnen opslaan van de FM-radiozenders die
ik het leukst vind. De app geeft me ook een herinnering
als ik de hygiënesets van mijn headset moet vervangen,
iets wat je gemakkelijk vergeet.”
David Dopping, elektricien en loodgieter

vergelijkingstabel
voor 3M™ PELTOR™
Bluetooth®-headsets

3M™ PELTOR™
WS™ ALERT™ XP

3M™ PELTOR™
WS™ ALERT™ XPI

MRX21*2WS6*

MRX21*3WS6*

Eén

Twee (Bluetooth® MultiPoint
maakt verbinding met twee
Bluetooth-apparaten tegelijk
mogelijk)

Bluetooth® voor streamen en praten

V

V

Zwanenhalsmicrofoon
met onderdrukking van
omgevingslawaai

V

V

Verbinding met mobiele app

X

V

Spraakgestuurd menusysteem

V

V

Niveau-afhankelijke functie om
omgevingsgeluiden te horen

V

V

Ingebouwde FM-radio

V

V

Spraakgestuurde zenderkeuze in
de ingebouwde FM-radio

X

V

Bediening op de headset voor
Afspelen/Pauzeren/Overslaan
tijdens het streamen

X

V

De functionaliteit Push-To-Listen
(PTL) stelt u in staat om met iemand
in uw directe omgeving te spreken;
het Bluetooth®-/radiovolume
neemt af en het volume van het
omgevingsgeluid neemt toe

X

V

Optie voor helmbevestiging

V

V

Zwart

Blauw/roze

Productaanduiding

Bluetooth®-verbindingen

Kleur

Download uw app
via een QR-code
hieronder...
3M™ Connected Equipment

3M™ Connected Equipment
App Store (iOS)

3M™ Connected Equipment
Google Play (Android)

Voor elke verkochte headset zal
3M een donatie doen aan zowel de
Zweedse Breast Cancer Association
als de Prostate Cancer Association
om onderzoek te financieren en
kankerbewustzijn te vergroten
(tot € 10.000 per vereniging).

Technische gegevens
Headsetmodellen
Productaanduiding

Beschrijving

Oude 3M ID

SAP-ID

MRX21A3WS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, app, blauw, hoofdband

UU010322590

7100205302

MRX21P3E3WS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, app, blauw, helmbevestiging

UU010321964

7100205304

MRX21A3WS6-ACK

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

1

MRX21P3E3WS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, incl. ACK (FR09,FR08, LR6NM), app, blauw, helmbevestiging1

UU010322723

7100205299

UU010322947

7100205297
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Accessoires
Productaanduiding

Beschrijving

Oude 3M ID

SAP-ID

HY82

3M PELTOR HY82 Hygiëneset (kussen en schuimvoering)

UU008567388

7100122439

FR08

3M™ PELTOR™ FR08 voeding met USB-aansluiting

XH001680194

7000108521

FR09

3M PELTOR FR09 accuoplader met USB-aansluiting

XH001680616

7100075611

LR6NM

3M PELTOR LR6NM NiMH oplaadbare AA-accu’s, 2 st.

XH001659693

7100064688

M995/2

3M™ PELTOR™ M995 windbescherming voor spraakmicrofoon, 2 st.

XH001679154

7010044372

HYM1000

3M PELTOR HYM1000 micorfoonbescherming, 4,5 meter

XH001651328

7100064281

HY100A

3M™ PELTOR™ HY100A hygiënische pads, bescherming voor eenmalig gebruik, zelfklevend,
100 st./doos

XH001651351

7100064410
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™
™

™

™

™
™

™

Demping
Model met hoofdband: SNR = 30 dB H = 35 d, M = 27 dB L = 18 dB
Model met helmbevestiging: SNR = 30 dB H = 34 dB M = 27 dB L = 18 dB
1) De veiligheidshelmbevestiging is gecertificeerd met verschillende
veiligheidshelmen. Raadpleeg de gebruikersinstructie voor de lijst met
compatibele helmen.

3M™ PSD producten zijn uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

3M Nederland BV
Molengraaffsingel 29
2629 JD Delft
+31(15)7822406
E-mail: 3MSafety.nl@mmm.com
www.3Msafety.nl

www.Facebook.com/3mpeltor

3M Belgium bvba/sprl
Hermeslaan 7
1831 Diegem
+32 27225111
E-mail: 3MSafety.be@mmm.com
www.3Msafety.be

Recyclen a.u.b. Gedrukt in Zweden. © 3M 2019.
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van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken
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onder licentie gebruikt in Canada.
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www.Youtube.com/3mpeltor

