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Både nåbar och
skyddad.
3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset
Sköt allt jobb med ditt headset på. Du kan nu tydligt
höra inkommande samtal i dina hörselkåpor genom
att ansluta en telefon via Bluetooth®. Med den
bullerreducerande bommikrofonen kan du prata med
andra i normal ton även i bullriga miljöer och de kan
höra dig utan att omgivande ljud stör ert samtal.

3M Science. Applied to life.™

Fortsätt arbeta
samtidigt som
du pratar.
Förvandla ditt hörselskydd till ett tyst kontor som du har med dig till jobbet. Vid låga
ljudnivåer i omgivningen kan mikrofonerna öka din förmåga att kommunicera med
kollegor i närheten och höra varningssignaler, fordon som närmar sig och andra
maskinljud eller processer när du behöver göra det.

Stora knappar och
röststyrda menyer

De stora funktionsknapparna
kan hanteras med handskar
på. Gör justeringar utan att
behöva ta av ditt headset.
Få omedelbar röstbekräftelse
efter varje inställning, inklusive
röstmeddelande om låg batterinivå.

Bluetooth®-anslutning

Simultan, sömlös anslutning via
Bluetooth® gör dig flexibel och
rörlig. Du kan ha hörselskyddet
på och enkelt ställa in och justera
headsetfunktionerna med den
iOS- och Android-kompatibla
mobilappen 3M™ Connected
Equipment på din telefon.

Push-to-Listen-funktion
Push-to-listen-funktionen (PTL)
pausar direkt din Bluetooth®streaming samtidigt som
du ökar din omgivnings-/
medhörningsfunktion utan att
frestas att ta bort headsetet.

Hörselskydd med
förbättrad situationsmedvetenhet

Fortsätt med samtal

Eftersom headsetet har en
bullerreducerande bommikrofon
kan du sluta ropa och prata
i normal volym istället.

Omgivningsmikrofoner hjälper dig
höra fordon som närmar sig, larm
och varningssignaler samtidigt som
din hörsel skyddas när du behöver det.

Två modeller: Hjässbygel
eller hjälmfäste
Hållbar, genomtänkt elektronik

Elektroniken har placerats i hörselkåpans
yttre del för att undvika korrosion orsakad
av svett. Designen med dubbla skal
skyddar elektroniken från fukt.

Båda modellerna har tåliga gejdrar
av rostfritt stål som håller ett jämnt
tryck över tid.

Energisparalternativ

Auto-OFF efter 4 timmar utan
användning. Drivs med två alkaliska
AA-batterier (eller laddningsbara
LR6NM NiMH-batterier)

"Jag jobbar ofta ute i smutsiga miljöer och jag behöver
ringa flera samtal om dagen. Med det här headsetet
är det lätt att både ringa och svara på samtal, även med
handskar på. Jag behöver inte stanna upp och använda
min mobiltelefon. Jag kan göra allt i headsetet!"
Julia, grävmaskinist & markröjning

Hämta appen med
QR-koderna nedan...
3M™ Connected Equipment

App Store (iOS)

Google Play (Android)

Du kan ladda ner appen 3M™ Connected Equipment
som gör att du kan:
• Navigera enkelt i headsetets menyer för att ställa
in och justera alla inställningar.
• Hygienkit-påminnelse låter dig veta när det är dags
att byta dämpskum och tätningsringar.
• Användarinstruktioner (både text och video)
• Guider
• Vanliga frågor
• Kontakt för teknisk support
• Viktig teknisk databladsinformation
Den här mobilappen är kostnadsfri 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 är på engelska och har även flera andra
språkalternativ. Den är kompatibel med iOS och Android.

Hörselskydd med ökad situationsmedvetenhet

Vid låga ljudnivåer kan omgivningsmikrofoner öka din förmåga att kommunicera
med kollegor i närheten och höra varningssignaler, fordon som närmar sig och andra
maskinljud eller processer när du behöver det.

"Detta headset skyddar min hörsel. Jag kan enkelt
prata med mina kollegor och streama min favoritmusik
direkt i headsetet. Och dessutom är de bekväma!"
Martin, elektriker

Specifikationer för tekniska data
Headsetmodeller
Artikelnummer

Beskrivning

MRX21A4WS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, App MRX21A4WS6, klargul, hjässbygel

SAP ID

MRX21P3E4WS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset, App, MRX21P3E4WS6, klargul, hjälmfäste*

7100257811

Tillbehör
Artikelnummer

Beskrivning

SAP ID

HY82

3M™ PELTOR™ HY82 hygiensats (tätningsringar och dämpkuddar)

7100122439

HY80

3M™ PELTOR™ HY80 Gel tätningsring

7000127268

LR6NM

3M PELTOR LR6NM laddningsbara NiMH AA-batterier, 2 st

7100064688

M995/2

3M™ PELTOR™ M995 vindskydd för talmikrofon, 2 st

7010044372

HYM1000

3M™ PELTOR™ HYM1000 mikrofonskyddstejp, 4,5 meter

7100064281

210300-664-RD/1

3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, röd, 1 par (vänster+höger)

7100246986

210300-664-BA/1

3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, blå, 1 par (vänster+höger)

7100246985

210300-664-OR/1

3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, orange, 1 par (vänster+höger)

7100246983

210300-664-RE/1

3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, rosa, 1 par (vänster+höger)

7100247026

210300-664-SV/1

3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, svarta, 1 par (vänster+höger)

7100253622

210300-664-GB/1

3M™ PELTOR™ Kåpskal för WS™ ALERT™ Headset, neongrön, 1 par (vänster + höger)

7100240624

HY100A

3M™ PELTOR™ HY100A hygienringar, engångsskydd för
tätningsringar, självhäftande, 100 st/förpackning

7100064410

™

™

1) Hjälmfästet är certifierat för flera olika skyddshjälmar. I bruksanvisningen
finns en lista över kompatibla hjälmar.

Dämpning
Version med hjässbygel: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB
Version med hjälmfäste: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB

3M™ Personlig skyddsutrustning är endast avsedd
för yrkesmässig användning.
I Europa kan 3M PELTOR-produkter även vara lämpliga
för vissa icke professionella användningsområden.

Avdelningen för Personlig
skyddsutrustning
3M Svenska AB
Herrjärva torg 4
SE-170 67 Solna, Sweden
Internet: www.3M.se/personskydd

www.Facebook.com/3mpeltor

Vänligen återvinn. Tryckt i Sverige. © 3M 2021. Med
ensamrätt. Bluetooth®-varumärket och -logotyperna
är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth
SIG, Inc. och all användning av dessa märken av
3M Company sker under licens.
3M, PELTOR, WS och ALERT är varumärken som tillhör
3M Company och används under licens i Kanada.

www.Instagram.com/3mpeltor

www.Youtube.com/3mpeltor
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