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Het merendeel van de artikelen in de catalogus  
zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel
artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 
worden aangeduid met een *.
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Wanneer is geluid schadelijk?

De grenswaarde (wettelijke norm) is 80 dB(A) bij een blootstel-
ling van 8 uur per dag. Op dit niveau dient de werkgever gehoor 
beschermende middelen ter beschikking te stellen.
Vanaf 85 dB(A) is het geluid “schadelijk” en dient de werkge-
ver technische-organisatorische maatregelen te treffen, zoals op 
werkplekken aan de hand van pictogrammen duidelijk te maken 
dat gehoorbescherming verplicht is. Let wel, lawaaibelasting is niet 
alleen schadelijk voor het gehoor.
 

Wat is dB(A)?

dB(A) is de eenheid voor de sterkte van het geluid afgestemd op 
de gevoeligheid van het menselijk oor. De reden dat de dB(A) in 
plaats van een gewone decibel bij geluidmetingen en geluidbere-
keningen wordt toegepast heeft te maken met de gevoeligheid van 
het (menselijk) oor, die voor de verschillende frequenties van het 
geluid niet gelijk is.
Hiernaast vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur 
bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze 
schadelijk is.

Hieronder vindt u een tabel waar de maximale blootstellingsduur 
bij een bepaalde geluidsdruk weergegeven wordt zonder dat deze 
schadelijk is.

Bij het kiezen van een gehoorbescherming dient rekening te worden gehouden met de juiste 
geluiddemping en het draagcomfort. Bij het werken in een lawaaiige omgeving, of het nu voor een paar 
minuten of voor meerdere uren is, is gehoorbescherming altijd nodig. Een werknemer die zijn gehoor-
bescherming afneemt, omdat hij zich hiermee niet 100% comfortabel voelt, riskeert zijn gezondheid.

Geluidsniveau 
(in dB(A))

Maximale 
tijd

80 8 uur
83 4 uur
90 48 minuten

100 5 minuten
110 30 seconden

80 dB
Werkgever moet 
gehoorbescherming aanbieden

85 dB 
Draagplicht voor werknemers

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140dB(A)

Naald die op de 
vloer valt

Pijndrempel van het gehoor Pijndrempel

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een lichte 
gehoorbeschadiging. Gehoorbescherming vereist

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een lichte 
gehoorbeschadiging. Gehoorbescherming aanbevolen

Korte blootstelling kan blijvende 
gehoorschade veroorzaken

Dagelijkse blootstelling veroorzaakt een 
gehoorbeschadiging van medium tot ernstige aard. 
Gehoorbescherming extra zorgvuldig dragen

Zacht gefluister Spraak Grasmaaier Klinkhamer Opstijgende 
straaljager

GEHOORBESCHERMING
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Wanneer eenmaal bekent is dat geluidsniveaus overschreden 
worden, is de beste preventie nog altijd het aanpakken van de 
bron. Wanneer het geluid niet ingekapseld kan worden of het 
niveau blijft te hoog, pas dan zijn gehoorbeschermers een 
vervolgstap.

Verpakking en handleiding

De volgende tabel is in iedere gebruiksaanwijzing terug te vinden.

Wat betekent SNR?

SNR is een enkelvoudig nummer rating systeem (Single Number 
Rating), volgens de internationale norm ISO 4869. De testen 
worden uitgevoerd door commerciële laboratoria die onafhankelijk 
van de fabrikanten opereren.

SNR’s worden uitgedrukt in decibellen (dB’s) en worden gebruikt 
als leidraad voor het vergelijken van de mate van geluid 
reducerende capaciteiten van de verschillende gehoorbeschermers. 
De SNR wordt afgetrokken van een gemiddeld gewogen 
geluidsniveau om de mate van geluidsdruk aan het oor te meten 
als men de gehoorbeschermer draagt. Een SNR waarde van 
bijvoorbeeld 26 dB absorbeert 100 dB en reduceert tot 74 dB.

De SNR waarde staat per artikel aangegeven in de catalogus.

HML waarden

De HML waarden geven aan hoe hoog de geluidsreductie is in 
drie frequentiegebieden: H = Hoog, M = Medium en L = Laag. 
Deze frequenties zijn: H (Hoog): tussen 2000 en 8000 Hz M 
(Medium): tussen 1000 en 2000 Hz L (Laag): tussen 63 en 
1000 Hz.

Wij bieden u een grote range oordopjes en passieve, elektronische 
en communicatie gehoorkappen aan, die geschikt zijn voor het 
werk op bijvoorbeeld de bouw, in de industrie, voor de 
hulpdiensten, voor de doe-het-zelver en vele andere toepassingen.

Frequentie (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gemiddelde waarde (Mf) (dB) 12,1 10,7 12,4 21,4 29,5 31,7 40,1 41,7

Standaard deviatie (sf) (dB) 2,3 1,9 2,9 3,2 3,7 2,8 5,3 4,5

APV (Mf-sf) (dB) 9,8 8,8 9,5 18,2 25,8 28,9 34,8 37,2

SNR= 24 dB     H= 30 dB  M= 20 dB  L= 13 dB

APV  =  Aangenomen Protectiewaarde (Mf – sf) 
SNR  =  Single Number Rating (enkelvoudige dempingswaarde)
H  =  Hoge frequentie dempingswaarde (LC-LA = - 2 dB) 
M  =  Gemiddelde (Medium) frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 2 dB)
L  =  Lage frequentie dempingswaarde (LC-LA = + 10 dB)

 GEHOORBESCHERMING
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type gehoorbescherming

Samenrolbare oordoppen

Voor de meeste gebruikers zijn samenrolbare oordoppen van lang-
zaam expanderende schuimstof ideaal qua combinatie en bescher-
ming. Nadat de oordop in het oor is ingebracht, zet de schuimstof 
uit: de oordop neemt de vorm van de gehoorgang aan en zorgt 
voor veilige bescherming. 

Voorgevormde oordoppen
 
De voorgevormde oordoppen zijn vervaardigd uit buigzame ma-
terialen en zijn zodanig voorgevormd dat ze in de meeste gehoor-
gangen passen. Ze zijn meestal verkrijgbaar met koordje zodat ze 
minder snel worden kwijtgeraakt. Deze herbruikbare oordoppen 
zijn comfortabel, hygiënisch en vaak goedkoper.

Gehoorbeugels

Gehoorbeugels zijn gebruiksvriendelijk, handig en bijzonder com-
fortabel: makkelijk op en af te zetten en rond de nek te hangen, en 
dus uitermate handig wanneer deze niet continu worden gedragen. 
De meeste modellen zijn voorzien van vervangingsdoppen, zodat 
een gehoorbeugel een kostenbewuste investering is.

Gehoorkappen

Een gehoorkap bestaat uit twee stijve schelpen met zachte kunststof 
kussens die rond de oren afdichten om het omgevingsgeluid te 
dempen. Deze gehoorkappen zijn populair vanwege hun gebruiks-
vriendelijkheid en hoog draagcomfort. Ze zijn vaak leverbaar in 
uitvoeringen met hoofdband, nekbeugel, helmbevestiging en op-
vouwbaar, om de meest voorkomende situaties tegemoet te komen. 
Gehoorkappen zijn onder te verdelen in passieve, elektronische en 
communicatie gehoorkappen. 

Om degelijk tegen het hoofd te liggen dient de gehoorkap de oren 
volledig te omsluiten. De hoofdbeugel zodanig instellen dat de kus-
sens een gelijkmatige druk rond de oren uitoefenen, hiermee krijgt 
u de beste geluidsdemping. Verwijder het haar onder de kussens 
vandaan. De kussens dienen minimaal 2x per jaar vervangen te 
worden of vaker in het geval dat deze stijf worden, scheuren 
vertonen of niet goed meer afdichten.

GEHOORBESCHERMING
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Otoplastieken

Otoplastieken zijn persoonlijk aangemeten gehoorbeschermers. 
Elk otoplastiek is uniek. Let er op dat elke vijf jaar de gehoorgang 
verandert in verband met het groeien van de oren. Tijdens het 
productieproces van de otoplastieken wordt er een speciaal fi lter 
geplaatst. Deze zorgt ervoor, dat al het schadelijke geluid wordt 
afgevlakt en de hoeveelheid dB(A) wordt gereduceerd tot onder de 
toelaatbare grens van 80 dB(A). Door zijn optimale bescherming 
en zijn perfecte pasvorm, is de otoplastiek de meest effi ciënte en 
comfortabele gehoorbescherming. Raadpleeg afdeling Verkoop 
voor meer informatie.

Normeringen

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen uit de hoofdgroep 
gehoorbescherming zijn CE-gekeurd volgens de voor de toepassing 
geldende Europese EN-normen. Hieronder vindt u een overzicht 
van de belangrijkste normeringen:

EN 352-1:2002 Gehoorkappen

EN 352-2:2002 Oordoppen

EN 352-3:2002 Aan industriële veiligheidshelmen bevestigde gehoorkappen

EN 352-4:2001 Niveau-afhankelijke gehoorkappen

EN 352-5:2003 Actieve geluidsreducerende gehoorkappen

EN 352-6:2003 Gehoorkappen met elektrische audio input

EN 352-7:2003 Niveau-afhankelijke oorproppen

EN 352-8:2008 Gehoorkappen met muziekvoorziening

EN 458:2016 Aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud

EN 13819-1:2003 Fysische beproevingsmethoden gehoorbeschermers

EN 13819-2:2002 Akoestische beproevingsmethoden gehoorbeschermers

In deze catalogus vindt u slechts een selectie uit het assortiment gehoorbescherming. Mocht u een bepaald product 
niet kunnen vinden in de catalogus, neemt u dan contact op met afdeling Verkoop om tot de juiste keuze te komen. 

Het merendeel van de artikelen in de catalogus 

zijn op voorraad. Echter staan er ook enkele bestel

artikelen in. Deze hebben een langere levertijd en 

worden aangeduid met een *.
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GEHOORBESCHERMING

OORDOPPEN -  

3M E-A-R Soft Blasts oordop

36
dB(A)

Art.nr.: 3.13.080.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van een langzaam expanderend polyurethaanschuim
• Deze oordoppen verdelen de druk gelijkmatig, waardoor uw oor goed 

afgesloten wordt en de oordoppen erg prettig zitten
• Dispenser à 250 paar
• Kleur: fluo rood-oranje

3M E-A-R Classic Soft oordop

28
dB(A)

Classic Soft - Art.nr.: 3.13.020.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van zacht energieabsorberend PU-schuim
• Als de oordoppen langer gedragen worden, blijft het schuim zachter 

worden, zodat ze prettig blijven aanvoelen
• Speciale cilindervorm die in de meeste gehoorgangen past en een 

betrouwbare afdichting biedt
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: geel 

Classic Soft 
met koordje

Art.nr.: 3.13.021.00*

3M E-A-R Classic oordop

28
dB(A)

3.13.030.00
3.13.040.00

29
dB(A)

3.13.060.00

Classic, à 250 paar - Art.nr.: 3.13.030.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van een zacht energieabsorberend polymeerschuim
• Speciale cilindervorm die in de meeste gehoorgangen past en een 

betrouwbare afdichting biedt
• Ze beschermen uw gehoor uitstekend en zitten de hele dag door prettig
• Ideaal voor omstandigheden waar veel lawaai is, zowel op het werk  

als privé
• Kleur: geel 

Classic met koordje, 
à 200 paar

Art.nr.: 3.13.060.00

Classic, 
50 sets à 5 paar

Art.nr.: 3.13.040.00

M-Safe 8010 oordop

37
dB(A)

8010-I, à 250 paar - Art.nr.: 3.78.010.00
• Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping
• De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
• Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te 

brengen
• Kleur: oranje 

8010-C met koordje, 
à 200 paar

Art.nr.: 3.78.020.00

8010-R, 
potje à 50 paar

Art.nr.: 3.78.015.00
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OORDOPPEN -  

3M E-A-R Soft FX oordop 

39
dB(A)

Soft FX - Art.nr.: 3.13.110.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van zacht polyurethaanschuim
• Unieke hoge demping voor een oordop
• Door de zachte spitse vorm past hij beter en zit hij erg prettig
• Als de fl ensvorm samengerold is, is hij erg makkelijk in te brengen
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: neon groen 

Soft FX 
met koordje

Art.nr.: 3.13.115.00

3M E-A-R Soft Yellow Neons oordop 

36
dB(A)

Soft Yellow Neons, à 250 paar - Art.nr.: 3.13.070.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van een langzaam expanderend polyurethaanschuim
• Deze oordoppen verdelen de druk gelijkmatig, waardoor uw oor goed 

afgesloten wordt en de oordoppen erg prettig zitten
• Kleur: fl uo geel 

Soft Yellow Neons 
met koordje, à 200 paar

Art.nr.: 3.13.065.00

3M 1100 oordop 

37
dB(A)

1100, à 200 paar - Art.nr.: 3.29.030.00
• Samenrolbare oordop
• Gemaakt van zacht, hypoallergeen polyurethaanschuim voor optimaal 

comfort en lage druk in het oor
• Het zachte, vuilwerende oppervlak draagt bij tot een betere hygiëne, 

duurzaamheid en comfort
• Door de conische vorm zijn ze geschikt voor de meeste gehoorgangen 

en gemakkelijk in te brengen
• Kleur: oranje 

1110 met koordje, 
à 100 paar

Art.nr.: 3.29.035.00

1100SP, small pack 
à 5 paar

Art.nr.: 3.79.001.00
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OORDOPPEN -  OORDOPPEN -  

Moldex Spark Plugs oordop

35
dB(A)

Spark Plugs 780001 - Art.nr.: 3.18.780.00
• Gemaakt van zacht polyurethaanschuim
• De oordoppen zijn gemaakt volgens de anatomie van de gehoorgang 

en passen zich door het polyurethaan aan de gehoorgang aan voor een 
optimaal draagcomfort

• Aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: diversen 

Spark Plugs 780101 
met koordje

Art.nr.: 3.18.780.10

Spark Plugs 781202, 
20 blisters à 5 paar

Art.nr.: 3.18.781.20*

Moldex Pura-Fit oordop

36
dB(A)

Pura-Fit 770001 - Art.nr.: 3.18.770.00
• Klassiek vormgegeven comfortabele polyurethaan oordop
• Hoge demping van 36 dB(A) 
• De grote diameter en extra lengte van het oordopje beschermen tegen 

hoge geluidsoverlast
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: groen-geel 

 

Pura-Fit 690001 
met koordje

Art.nr.: 3.18.690.00

Pura-Fit to go 770501, 
pot à 50 paar

Art.nr.: 3.18.770.50*

3M Peltor LEP-100 niveau-afhankelijke 
oordop

Art.nr.: 3.13.900.00*
• Geïntegreerd met niveau-afhankelijke technologie, de 3M Peltor 

LEP-100 oordoppen bieden gehoorbescherming en tegelijkertijd 
omgevingsbewustzijn in lawaaierige omgevingen

• Zachte geluiden kunnen versterkt worden, terwijl lawaai en plots 
extreme harde geluiden, zoals een geweerschot direct gedempt worden 
en het gehoor niet belasten

• Te gebruiken met Ultrafit (SNR 32 dB(A)) en Torque (SNR 38 dB(A)) 
oordoppen

• Eenknopsbediening, aan- uitzetten en volume aanpassing
• Opladen geschied via de contactpunten op het oorstuk en bijgeleverde 

opslagverpakking
• Li-ion batterijen geven tot 16 uur continue werking
• Innovatief ontwerp van de microfoon gaat het binnendringen van water 

tegen
• Inclusief bevestigingspunt voor optioneel koord

3M E-A-R Ultrafit oordop met koordje

32
dB(A)

Ultrafit met koordje, à 50 paar - Art.nr.: 3.13.150.00
• Voorgevormde oordop met polymeer koordje
• Gemaakt van vast siliconenrubber
• Ideaal voor veeleisende toepassingen waar het gemak en de 

duurzaamheid van een voorgevormde oordop een belangrijke vereiste is
• Oordop is er in één maat, past comfortabel in de meeste gehoorgangen 

en geeft een hoge demping
• Kleur: geel 

 

Ultrafit met koordje, 
small pack à 1 paar
Art.nr.: 3.79.005.00
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OORDOPPEN -  

Moldex twisters trio 645101 oordop 
met koordje 

33
dB(A)

Art.nr.: 3.18.645.10*
• Te reinigen, herbruikbare voorgevormde oordop met koordje
• Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
• Makkelijk in en uit doen door handig greepje
• Zachte fl exibele lamellen zorgen voor een prettige afsluiting van het oor
• Wordt geleverd in een praktisch bewaardoosje
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: fl uo groen 

Moldex twisters 644101 oordop 
met koordje 

34
dB(A)

Art.nr.: 3.18.644.10
• Zachte foam oordop, eenvoudig in en uit doen door handig greepje, 

zeer hygiënisch
• Oordop vastpakken en samenrollen is niet nodig, Twist & Push voor de 

beste pasvorm
• Draagkoord tegen verlies, is aan te brengen op gewenste lengte
• Kan meerdere dagen gebruikt worden
• Dispenser à 80 paar
• Kleur: fl uo groen 

Moldex Rockets oordop 

30
dB(A)

Rockets 640101 met koordje - Art.nr.: 3.18.640.10
• Te reinigen en herbruikbaar
• Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
• Luchtkussentje in de top
• Zacht en fl exibel ontwerp
• Stevig uiteinde voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen
• Wordt geleverd in een handige PocketPak
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: paars 

Rockets 640001
Art.nr.: 3.18.640.00*

Moldex MelLows 760001 oordop 

22
dB(A)

Art.nr.: 3.18.791.00
• Oordoppen voor bescherming tegen geringe geluidsoverlast
• Gemaakt van zacht polyurethaanschuim
• De conische vormgeving maakt het mogelijk het oordopje gemakkelijk in 

te brengen in de gehoorgang waar het foam zich uit zal zetten naar de 
individuele anatomie van de gehoorgang

• Dispenser à 200 paar
• Kleur: geel-oranje 

M-SAFE GEHOORBESCHERMING
Betrouwbare kwaliteit voor een betaalbare prijs
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OORDOPPEN -  

uvex whisper+ 2111-212 oordop  
met koordje

27
dB(A)

Art.nr.: 3.17.243.00*
• Herbruikbare voorgevormde lamellenoordoppen uit zacht elastomeer
• Ze bieden dankzij zachte lamellen en voorgevormd design een 

ongeëvenaard draagcomfort
• Dagelijks wasbaar met gewone zeep onder stromend water waardoor 

kostenbesparend
• Minibox à 50 paar
• Kleur: geel

uvex whisper 2111-201 oordop  
met koordje

23
dB(A)

Art.nr.: 3.17.242.00
• Herbruikbare voorgevormde lamellenoordoppen uit zacht elastomeer
• Ze bieden dankzij zachte lamellen en voorgevormd design een 

ongeëvenaard draagcomfort
• Dagelijks wasbaar met gewone zeep onder stromend water waardoor 

kostenbesparend
• Minibox à 50 paar
• Kleur: oranje

uvex com4-fit 2112-004 oordop

33
dB(A)

Art.nr.: 3.17.215.00
• Met zijn compacte ergonomisch ontwerp is de uvex com4-fit uiterst 

comfortabel, met name voor de kleinere gehoorgangen of voor 
langdurig gebruik

• De uvex com4-fit foam heeft een gesloten oppervlak wat de kans op 
besmetting vermindert

• De zachte foam doppen bieden zeer goede comfort voor de dragers in 
elke omgeving

• Dispenser à 200 paar
• Kleur: paars

uvex x-fit 2112 oordop

37
dB(A)

2112-001, à 200 paar - Art.nr.: 3.17.205.00
• Het ergonomisch design en het unieke PU foam voorkomen irritatie van 

de gehoorgang, hierdoor kan deze oordop probleemloos en pijnloos 
langdurig achtereen gedragen worden

• Met name de lage tonen worden sterk geabsorbeerd, terwijl 
communicatie met anderen nog probleemloos plaats kan vinden

• De uvex x-fit oordop is bijzonder gemakkelijk en snel in te brengen, dit 
door het gebruikte materiaal en de X-vorm aan het uiteinde

• Kleur: lime 

2112-010 met 
koordje, à 100 paar
Art.nr.: 3.17.210.00
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OORDOPPEN -  OORDOPPEN -  

Howard Leight Fusion Regular oordop 
met koordje

28
dB(A)

Art.nr.: 3.25.434.00
• FlexiFirm-steeltje voor makkelijk hanteren
• Flens met SoftFlange design voor prima comfort en pasvorm
• Uniek afneembaar systeem voor veiligheidskoordje
• Verpakt in opbergdoosje
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: blauw/geel

Howard Leight Laser Lite oordop

35
dB(A)

Laser Lite met koordje, à 100 paar - Art.nr.: 3.26.135.00
• Gemaakt van polyurethaanschuim
• Bijzonder comfortabele oordop voor langdurig gebruik
• Afgeronde T-vorm voor makkelijk inbrengen en dragen
• Felle kleuren maken deze oordop zichtbaar en aantrekkelijk
• Kleur: paars-geel 

 

Laser Lite, 
à 200 paar

Art.nr.: 3.26.155.00*

Howard Leight Quiet oordop

28
dB(A)

Quiet - Art.nr.: 3.25.439.00
• Foam oordopje, die gelijk is aan te brengen zonder eerst te rollen
• Wasbaar met water en zeep
• Individueel verpakt in opbergdoosje
• Ronde vorm komt eenvoudig overeen met de vorm van het gehoorkanaal
• Ingebouwd inbrengstaafje
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: oranje

Quiet met koordje
Art.nr.: 3.25.438.00

Bilsom 303L/304L oordop

33
dB(A)

303L, à 250 paar - Art.nr.: 3.16.100.75
• Kegelvormig ontwerp voor gemakkelijke inbrenging
• Gemaakt van een glad mengsel van geel en wit polyurethaanschuim dat 

zacht aanvoelt, ook in uw oor
• Gemakkelijk te rollen en correct in te brengen: weerstaat de neiging 

om uit het gehoorkanaal terug te komen. Minder uitzettingsdruk voor 
langdurig comfort

• Gladde, vuilafstotende coating voorkomt ophoping van vuil
• Kleur: wit-geel 

304L, à 100 paar
Art.nr.: 3.16.160.00
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OORDOPPEN DEtECtABLE -  

3M E-A-R Soft detectable oordop  
met koordje

36
dB(A)

Art.nr.: 3.13.075.00
• Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector opgespoord worden 

door een integraal roestvrijstalen balletje in de blauwe oordop
• Ideaal voor gebruik in de voedselbranche
• Gemaakt van zacht energieabsorberend polyurethaanschuim. Als het 

schuim door de lichaamstemperatuur warmer wordt, wordt het zachter 
en vormt het zich naar de gehoorgang. Deze 'vorming' zorgt voor een 
uitstekende afsluiting tegen lawaai

• Als de oordoppen langer gedragen worden, blijft het schuim zachter 
worden, zodat ze prettig blijven aanvoelen

• Speciale cilindervorm die in de meeste gehoorgangen past en een 
betrouwbare afdichting biedt

• Dispenser à 200 paar
• Kleur: blauw

uvex whisper+ 2111-239 detectable 
oordop met koordje

27
dB(A)

Art.nr.: 3.17.246.00
• Herbruikbare, detecteerbare, voorgevormde lamellenoordoppen uit 

zacht elastomeer met koordje
• Ze bieden dankzij zachte lamellen en voorgevormd design een 

ongeëvenaard draagcomfort
• Dagelijks wasbaar met gewone zeep onder stromend water waardoor 

kostenbesparend
• Door de blauwe kleur goed zichtbaar in productie omgevingen
• Ideaal voor gebruik in de foodindustrie
• Minibox à 50 paar
• Kleur: blauw

uvex x-fit 2112-011 detectable oordop 
met koordje

37
dB(A)

Art.nr.: 3.17.211.00
• Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector opgespoord worden, 

daardoor ideaal voor gebruik in de voedselbranche
• Het ergonomisch design en het unieke PU foam, dat volgens een 

compleet nieuwe formule gemaakt wordt, voorkomen irritatie van de 
gehoorgang, hierdoor kan deze oordop probleemloos en pijnloos 
langdurig achtereen gedragen worden

• Het geluidsniveau wordt door het dragen van deze oordop dusdanig 
verminderd, dat de oordop zelfs bij zeer hard geluid ingezet kan 
worden

• Met name de lage tonen worden sterk geabsorbeerd, terwijl 
communicatie met anderen nog probleemloos plaats kan vinden

• De uvex x-fit oordop is bijzonder gemakkelijk en snel in te brengen,  
dit door het gebruikte materiaal en de X-vorm aan het uiteinde

• Dispenser à 100 paar
• Kleur: blauw

M-Safe 8010-D detectable oordop  
met koordje

37
dB(A)

Art.nr.: 3.78.025.00
• Voorzien van metaal in de oordop zodat de oordop met metaaldetector 

opspoorbaar is
• Ideaal voor in de levensmiddelenindustrie
• Door de blauwe kleur goed zichtbaar in productie omgevingen
• Per paar verpakte disposable oordopjes met uitstekende geluidsdemping
• De zachte schuimstof zorgt voor een optimaal draagcomfort
• Door de conische vorm van de oordoppen is deze gemakkelijk in te 

brengen
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: blauw
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OORDOPPEN DEtECtABLE -  OORDOPPEN DEtECtABLE -  

Howard Leight Laser trak detectable 
oordop met koordje

35
dB(A)

Art.nr.: 3.26.145.00
• Gemaakt van polyurethaanschuim
• Bijzonder comfortabele oordop voor langdurig gebruik
• Afgeronde T-vorm voor makkelijk inbrengen en dragen
• Non-ferro metaal en heldere kleuren, makkelijk detecteerbaar door 

zowel visuele als automatische detectie
• Dispenser à 100 paar
• Kleur: blauw/oranje

Moldex Spark Plugs 780901 
detectable oordop met koordje

32
dB(A)

Art.nr.: 3.18.780.90
• De oordoppen zijn gemaakt volgens de anatomie van de gehoorgang 

en passen zich door het polyurethaan aan de gehoorgang aan voor een 
optimaal draagcomfort

• zowel het koord als de oordopjes zijn voorzien van metaal waardoor 
deze ook afzonderlijk van elkaar volledig detecteerbaar zijn

• Oordoppen zijn ideaal voor de voedingsindustrie
• Per paar verpakt
• Dispenser à 200 paar
• Kleur: blauw

Moldex Rockets 640901 detectable 
oordop met koordje

27
dB(A)

Art.nr.: 3.18.640.90
• Te reinigen en herbruikbaar
• Volledig detecteerbaar
• Gemaakt van zacht, huidvriendelijk TPE materiaal
• Luchtkussentje in de top
• Zacht en flexibel ontwerp
• Stevige uiteinden voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen
• Wordt geleverd in een handige Pocketpak
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: blauw

3M E-A-R tracer detectable oordop  
met koordje

32
dB(A)

Art.nr.: 3.13.180.00
• Voorgevormde oordop met polymeer koordje met metaal
• Gemaakt van vast siliconenrubber
• Ideaal voor veeleisende toepassingen waar het gemak en de 

duurzaamheid van een voorgevormde oordop een belangrijke vereiste is
• Oordop is er in één maat, past comfortabel in de meeste gehoorgangen 

en geeft een hoge demping
• Deze oordoppen kunnen met een metaaldetector opgespoord worden 

door een integraal roestvrijstalen balletje in de blauwe oordop
• Ideaal voor gebruik in de voedselbranche
• Dispenser à 50 paar
• Kleur: blauw
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OtOPLAStIEKEN -  

Variphone otoplastieken: 
gehoorbescherming op maat
Het gehoor is een complex en uiterst gevoelig zintuig waarmee 
zorgvuldig dient te worden omgegaan. Het stelt ons in staat om 
adequaat te reageren, onderling te communiceren of te genieten 
van onze favoriete muziek. Maar het gehoororgaan is ook zeer 
kwetsbaar. Hoge geluidsniveaus verstoren niet alleen onze com-
municatie, maar veroorzaken directe nadelige gevolgen waarvan 
niet iedereen zich bewust is. Het belangrijkste nadelige gevolg is 
gehoorschade en dit is een onomkeerbaar proces! Lawaaidoofheid 
staat immers in vele landen in de top drie van beroepsziekten.

In de strijd tegen lawaaidoofheid kunt u onder andere otoplastie-
ken gebruiken. Otoplastieken zijn individueel aangemeten gehoor-
beschermers. Otoplastieken worden in de volksmond gehoorbe-
schermers op maat genoemd.

Enkele voordelen van otoplastieken:

• Met otoplastieken is normaal contact met de omgeving mogelijk.
• Otoplastieken hebben een hoog draagcomfort.
• Communicatie op een ‘normaal’ spraakvolume blijft mogelijk 

met otoplastieken en omgevingssignalen, zoals waarschuwings-
signalen, blijven hoorbaar.

• Otoplastieken zijn voorzien van een vast of regelbaar fi lter voor 
elke vorm van lawaai.

Otoplastieken worden overal gebruikt: op het werk, thuis, tijdens 
het motorrijden en op festivals. Variphone Nederland heeft voor elk 
lawaai een ander otoplastiek met het juiste fi lter.

HardKomfort otoplastieken

De HardKomfort is dé revolutionaire gehoorbeschermer die volle-
dig op maat wordt aangepast aan ieder oor en voor elke toepas-
sing. Revolutionair wat betreft productie én wat betreft hoor moge-
lijkheden. Bij de grootste geluidshinder kunnen mensen toch met 
elkaar spreken en horen wat er gezegd wordt zonder het storende 
lawaai. Boodschappen en opdrachten zijn zo in een lawaaiige 
omgeving nooit meer aan dovemans oren besteed.

SoftKomfort otoplastieken

De SoftKomfort gehoorbescherming is volledig op maat gemaakt 
voor uw oor, en zijn voorzien van speciale geluidsfi lters. U kunt 
hierbij kiezen uit vijf verschillende fi ltersets, allen met hun eigen, 
karakteristieke dempingwaarden. Alle fi lters zorgen voor een selec-
tieve demping. Dit betekent fi ltering van schadelijk geluid, en dat 
omgevingsgeluiden en spraak behouden blijven. 

Deze multifunctionele gehoorbeschermer is te verkrijgen met diverse 
fi lters voor de muziek en industrie. Daarnaast sluit u gemakkelijk 
een InEar, portofoon of telefoon aan op deze set.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van 
Otoplastieken, kunt u contact opnemen met afdeling 
Verkoop.
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GEHOORBEUGELS -  OtOPLAStIEKEN -  

Moldex Pura-Band 660001 
gehoorbeugel

22
dB(A)

Art.nr.: 3.18.660.00
• Lichtgewicht uitvoering zorgt voor optimaal draagcomfort
• Wasbare oordoppen van zacht thermoplastisch materiaal
• Verpakt per 10 stuks
• Kleur: blauw/groen

3M 1310 gehoorbeugel

26
dB(A)

Art.nr.: 3.29.310.00
• De soepele band zorgt voor een constante druk op een comfortabel 

niveau, ongeacht de omvang van het hoofd
• De ronde dopjes worden niet in de gehoorgangen ingebracht, 

resulterend in een betere hygiëne en minder risico voor irritatie
• Felle kleur voor makkelijke veiligheidscontroles
• Kan achter het hoofd of onder de kin gedragen worden
• Beugel is gemaakt van acetal en oordoppen zijn gemaakt van 

polyurethaanschuim
• Verpakt per 10 stuks
• Kleur: blauw/oranje

1311 reserve oordoppen
Art.nr.: 3.29.311.00

3M E-A-R Caboflex gehoorbeugel

21
dB(A)

Art.nr.: 3.13.300.00
• Deze lichtgewicht, vochtbestendige gehoorbeugel is ideaal als u 

lawaaierige gebieden in en uitloopt
• Hij hangt comfortabel rond de nek als u hem niet nodig heeft
• Elke conisch gevormde dop kan draaien zodat hij goed op de 

gehoorgang past, en daarbij een bewegingsbestendige afdichting 
creëert tegen lawaai

• De doppen zijn wasbaar en herbruikbaar
• Kleur: blauw/geel 

Reserve oordoppen,  
à 50 paar

Art.nr.: 3.13.300.50*

3M E-A-R Caps gehoorbeugel

23
dB(A)

Art.nr.: 3.13.270.00
• Ideaal om te gebruiken als wegwerpgehoorscherming voor bezoekers 

aan de fabriek
• Comfortabel rond de nek te hangen wanneer niet in gebruik
• Oordoppen zijn gemaakt van polymeerschuim met trage terugzettijd
• De beugel is gemaakt van ABS
• Kleur: blauw/geel 

Reserve oordoppen,  
à 10 paar

Art.nr.: 3.13.270.50*
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GEHOORBEUGELS -  

uvex x-fold 2125-344 gehoorbeugel

23
dB(A)

Art.nr.: 3.17.236.00*
• Door het extra voordeel opvouwbaar te zijn, kan de x-fold gemakkelijk 

in elke overhemd of jas gestopt worden
• Innovatief design met unieke en ovale oordopjes
• De oordopjes kunnen worden gewassen of vervangen
• Verpakt per 5 stuks
• Kleur: grijs/lime 

2125-351 reserve 
oordoppen, à 60 paar
Art.nr.: 3.17.238.00*

uvex x-cap 2125-361 gehoorbeugel

24
dB(A)

Art.nr.: 3.17.239.00
• Ergonomisch gevormde gehoorbeugel voor optimaal positioneren onder 

de kin
• De oordopjes kunnen worden gewassen of vervangen
• Verpakt per 15 stuks
• Kleur: grijs/lime-blauw 

2125-351 reserve 
oordoppen, à 60 paar
Art.nr.: 3.17.238.00*

Moldex WaveBand 2K 680001 
gehoorbeugel

27
dB(A)

Art.nr.: 3.18.680.00*
• Anatomisch vormgegeven oordoppen met beugel
• Te dragen onder de kin om bewegingsvrijheid te bevorderen en 

contactgeluid te verminderen
• Tweecomponenten ontwerp met 'grip points'
• Extreem lichtgewicht, slechts 12 gram
• Verpakt per 8 stuks
• Kleur: blauw/lime 

682501 reserve 
oordoppen, à 50 paar
Art.nr.: 3.18.682.50*

Moldex Jazz-Band 2 670002 
gehoorbeugel

23
dB(A)

Art.nr.: 3.18.670.00
• Meer comfort door minder druk van de beugel en verbeterde doppen
• Oordoppen met beugel met tweecomponenten ontwerp
• Praktische 'grip points'
• Draagkoord met veiligheidssluiting
• Verpakt per 8 stuks
• Kleur: blauw/lime 

682501 reserve 
oordoppen, à 50 paar
Art.nr.: 3.18.682.50*
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DISPENSERS -  GEHOORBEUGELS -  

Moldex 706001 wandhouder 

Art.nr.: 3.18.706.00
• Wandhouder voor grote en kleine Moldex dispensers 745001, 

762501, 765001, 772501, 775001, 782501, 785001 en 785901
• Verpakt per stuk, inclusief bevestigingsmaterialen 
• Kleur: zwart 

Moldex dispenser voor 250 paar 
oordoppen 

35
dB(A)

782501 dispenser Spark Plugs - Art.nr.: 3.18.782.50
• Oordoppen in aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp, gemaakt van 

zacht PU-schuim 
• Moldex dispenser met 250 paar disposable oordoppen
• Door eenvoudig te draaien aan de knop aan de onderzijde valt het 

dopje direct in uw hand
• Dispenser wordt uit hygiënisch oogpunt in zijn geheel vervangen
• LET OP! Wandhouder (model 706001) moet (eenmalig) 

apart besteld worden 

762501 dispenser 
Mellows

Art.nr.: 3.18.792.00

22
dB(A)

772501 dispenser 
Pura-Fit

Art.nr.: 3.18.772.50*

36
dB(A)

Moldex dispenser voor 500 paar 
oordoppen 

35
dB(A)

785001 dispenser Spark Plugs - Art.nr.: 3.18.785.00
• Oordoppen in aantrekkelijke kleuren, conisch ontwerp, gemaakt van 

zacht PU-schuim 
• Moldex dispenser met 500 paar disposable oordoppen
• Door eenvoudig te draaien aan de knop aan de onderzijde valt het 

dopje direct in uw hand
• Dispenser wordt uit hygiënisch oogpunt in zijn geheel vervangen
• LET OP! Wandhouder (model 706001) moet (eenmalig) 

apart besteld worden 

775001 dispenser 
Pura-Fit

Art.nr.: 3.18.775.00

36
dB(A)

765001 dispenser 
MelLows

Art.nr.: 3.18.793.00

22
dB(A)

745001 dispenser 
Contours

Art.nr.: 3.18.745.00

35
dB(A)
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DISPENSERS

3M E-A-R Classic dispenser

Art.nr.: 3.13.240.00
• De plastic oordopdispenser kan eenvoudig aan een muur of op een 

andere permanente positie bevestigd worden
• Een permanente 3M oordopdispenser herinnert mensen eraan dat 

ze gehoorbescherming moeten dragen. Mensen die in lawaaierige 
omstandigheden werken of bezoekers kunnen de 3M oordoppen zo 
makkelijk pakken

• Geschikt voor 250 paar oordoppen, zoals de E-A-R Classic,  
Yellow Neons, E-A-R Soft en de Neon Blasts

• LET OP! De dispenserhouder wordt altijd ongevuld geleverd
• Kleur: geel

3M E-A-R One touch Pro dispenser

Art.nr.: 3.13.401.00
• Handige tool voor werknemers, hij kan vrijstaand en aan de wand 

gemonteerd worden
• Eenvoudig te installeren
• Gemaakt van ABS en kunststof 
• Krachtig tegen invloeden, het innovatieve ontwerp beschermt tegen zon, 

regen en wind
• Gemakkelijk om te weten voor het bijvullen, het resterende aantal 

oordoppen in de dispenser is centraal vooraan zichtbaar zodat u niet 
zonder komt te zitten

• Vullen in een handomdraai, het bijvullen van de dispenser is simpel en 
duurt slechts enkele tellen

• De vrijstaande of aan de muur hangende dispenser kan worden 
bijgevuld met One Touch navulverpakkingen met de populairste 3M 
E-A-R oordoppen, zoals: E-A-R Classic, Classic Soft, Yellow Neons,  
Soft en Soft Neon Blasts

• LET OP! De dispenser wordt altijd ongevuld geleverd
• Kleur: blauw

Howard Leight HL400 dispenser met 
400 paar Bilsom 303L oordoppen

HL400-F dispenser met 400 paar Bilsom 303L oordoppen - 
Art.nr.: 3.16.101.00
• Kan aan de muur bevestigd worden. Er is ook een tafelmodel 

beschikbaar (art.nr. 3.16.102.00)
• Deze dispenser wordt geleverd met 400 paar oordoppen Bilsom 303L
• Dit systeem verdeelt oordopjes via een draaiknop en kan 400 paar 

oordopjes bevatten, zoals: Max, Max-Lite, Laser Lite, MultiMax,  
Firm Fit en Bilsom 303

• Navullingen verkrijgbaar in voorgevulde bus ‘canister’ à 400 paar of in 
navulzakken à 200 paar

• Kleur: zwart

HL400 Lite dispenser 
met 400 paar Bilsom 303L
Art.nr.: 3.16.102.00*

303L oordoppen navulling 
à 400 paar in canister
Art.nr.: 3.16.103.00*

303L oordoppen 
navulling à 200 paar
Art.nr.: 3.16.100.55

uvex one 2 click 2112-000 dispenser

Art.nr.: 3.17.219.00*
• Gemakkelijk te bedienen
• Robuuste dispenser voor wandmontage
• Met 1 klik ligt de oordop in de hand
• Geschikt voor oordoppen x-fit, hi-com, xact-fit, xtra-fit en com4-fit
• Geschikt voor 400 paar oordoppen
• LET OP! De dispenser wordt altijd ongevuld geleverd
• Kleur: blauw 

x-fit 2112-022 
navulling à 300 paar
Art.nr.: 3.17.208.00*

com4-fit 2112-023 
navulling à 300 paar
Art.nr.: 3.17.224.00*
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DISPENSERS

M-Safe Basic gehoorkap

25
dB(A)

Art.nr.: 3.28.260.00
• Gehoorkap met verstelbare hoofdband
• Comfortabele gehoorkap met schuimplastic gevulde afdichtingsringen
• Kleur: rood

M-Safe Sonora 3 gehoorkap

33
dB(A)

3.78.300.00

32
dB(A)

3.78.310.00

Sonora 3 met hoofdband - Art.nr.: 3.78.300.00
• Geschikt voor omgevingen met zeer hoge geluidsniveaus
• Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te 

vervangen
• Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
• Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle 

hoofdafmetingen
• Kleur: zwart 

Sonora 3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.78.310.00

Hygiëneset Sonora 3
Art.nr.: 3.78.320.00

M-Safe Sonora 2 gehoorkap

30
dB(A)

3.78.200.00

29
dB(A)

3.78.210.00

Sonora 2 met hoofdband - Art.nr.: 3.78.200.00
• Geschikt voor de meeste werkomstandigheden
• Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te 

vervangen
• Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
• Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle 

hoofdafmetingen
• Kleur: rood 

Sonora 2 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.78.210.00

Hygiëneset Sonora 2
Art.nr.: 3.78.220.00

M-Safe Sonora 1 gehoorkap

28
dB(A)

Art.nr.: 3.78.100.00
• Geschikt voor licht industriële omgevingen
• Comfortabele met schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te 

vervangen
• Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele kussentjes
• Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op alle 

hoofdafmetingen
• Kleur: geel 

Hygiëneset Sonora 1
Art.nr.: 3.78.120.00
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Lawaai is 
overal
De gehoorkappen uit de 3M Peltor X Serie 
hebben een hoge mate van duurzaamheid, 
modern design, uitstekend draagcomfort en 
een brede keus in modellen.

www.3Msafety.be/PeltorX
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3M Peltor X4 gehoorkap

33
dB(A)

3.19.380.00

32
dB(A)

3.19.386.00

X4A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.380.00
• Bedoeld voor gebruik bij hoge geluidsniveaus voor veel industriële 

toepassingen
• De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare bescherming
• Innovatieve afdichtingsring zorgt voor uitstekende akoestische 

bescherming, vooral tegen geluid met een lage frequentie
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren
• Slimline model met dubbele gevormde kappen
• Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
• Kleur: lime/zwart

X4P3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.386.00

HYPEX4 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.389.00*

3M Peltor X3 gehoorkap

33
dB(A)

3.19.370.00

32
dB(A)

3.19.376.00

X3A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.370.00
• Bedoeld voor gebruik bij middelmatige tot hoge geluidsniveaus, zoals 

lawaai in de bosbouw, luchthavens, zware industrie, etc.
• De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare bescherming
• Hoge demping met het enkelvoudige kapontwerp
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor 

meer draagcomfort
• Slimline model met dubbele gevormde kappen
• Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
• Kleur: rood/zwart

X3P3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.376.00

HYPEX3 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.379.00*

3M Peltor X2 gehoorkap

31
dB(A)

3.19.360.00

30
dB(A)

3.19.366.00

X2A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.360.00
• Bedoeld voor gebruik bij middelmatige geluidsniveaus voor veel 

industriële toepassingen
• De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare bescherming
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor 

meer draagcomfort
• Slimline model met dubbele gevormde kappen
• Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
• Lichtgewicht ontwerp (220 gram)
• Kleur: geel/zwart 

X2P3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.366.00

HYPEX2 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.369.00*

3M Peltor X1 gehoorkap

27
dB(A)

3.19.350.00

26
dB(A)

3.19.356.00

X1A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.350.00
• Gehoorkap is bedoeld voor gebruik bij licht industrieel lawaai
• De draadband is elektrisch geïsoleerd voor een betrouwbare 

bescherming
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor 

meer draagcomfort
• Slimline model met dubbele gevormde kappen
• Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
• Lichtgewicht ontwerp (184 gram)
• Kleur: groen/zwart 

X1P3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.356.00

HYPEX1 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.359.00*

Lawaai is 
overal
De gehoorkappen uit de 3M Peltor X Serie 
hebben een hoge mate van duurzaamheid, 
modern design, uitstekend draagcomfort en 
een brede keus in modellen.

www.3Msafety.be/PeltorX
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3M Peltor Optime III gehoorkap

35
dB(A)

3.19.010.10
3.19.011.10

34
dB(A)

3.19.016.10

H540A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.010.10
• Gehoorkap is geschikt voor gebruik in zeer lawaaierige omgevingen, 

met vooral lage frequenties
• Gebaseerd op een technologie met dubbele kap voor een minimale 

resonantie. Hierdoor worden hoge frequenties zeer goed gedempt
• Daarnaast biedt de speciaal ontworpen afstandsring en kap een 

uitstekende bescherming tegen lage frequenties
• De brede afdichtingsringen zijn gevuld met zacht polyurethaanschuim, 

passen perfect en geven weinig contactdruk
• Kleur: zwart

H540P3E 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.016.10

H540B 
met nekbeugel

Art.nr.: 3.19.011.10

HY54 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.019.10

3M Peltor Optime II gehoorkap

31
dB(A)

3.19.700.10
3.19.701.10
3.19.703.10

H520A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.700.10
• Gehoorkap is vooral geschikt voor omgevingen met aanzienlijk 

industrieel lawaai zoals constructiemachines, luchthavens en 
landbouwwerkzaamheden

• De afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en 
schuim. Het resultaat is een optimale afdichting met een lage contactdruk

• De afdichtingsringen hebben ventilatiekanalen en zijn bedekt met zacht, 
hygiënisch patroonfolie

• Kleur: groen
• 3M Peltor HY52 hygiëneset apart verkrijgbaar

H520P3E 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.706.10

H520B met nekbeugel
Art.nr.: 3.19.701.10

H520F opvouwbaar
Art.nr.: 3.19.703.10

3M Peltor Optime I gehoorkap

27
dB(A)

3.19.900.10

26
dB(A)

3.19.906.10
3.19.901.10

28
dB(A)

3.19.903.10

H510A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.900.10
• Gehoorkap zorgt voor een veelzijdige bescherming en is zeer licht van 

gewicht, waardoor hij prettig draagt
• De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke 

combinatie van vloeistof en schuim. Hierdoor is de afdichting optimaal, 
maar is er ook een lage contactdruk

• Ideaal bij middelmatig industrieel lawaai, zoals werkplaatsen, 
plaatmetaalbewerking en drukkerijen, maar ook buiten bij bijvoorbeeld 
gras maaien of bij uw hobby's of andere privé-activiteiten

• Kleur: geel
• 3M Peltor HY51 hygiëneset apart verkrijgbaar

H510P3E 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.906.10

H510B 
met nekbeugel

Art.nr.: 3.19.901.10

H510F 
opvouwbaar

Art.nr.: 3.19.903.10

3M Peltor X5 gehoorkap

37
dB(A)

3.19.390.00

36
dB(A)

3.19.396.00

X5A met hoofdband - Art.nr.: 3.19.390.00
• Bedoeld voor omgevingen met zeer veel lawaai waarvoor vaak dubbele 

bescherming nodig is
• Ondanks de grotere kappen is de gehoorkap relatief licht van gewicht
• De draadband is elektrisch geïsoleerd 
• Ongeëvenaarde demping zonder de noodzaak tot dubbele bescherming
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor 

meer draagcomfort
• Dubbele gevormde kappen
• Grote ruimte binnen de kappen voorkomt ophoping van vocht en hitte
• Kleur: grijs/zwart

X5P3 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.19.396.00

HYPEX5 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.399.00*

30
dB(A)

3.19.706.10
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3M Peltor H4A-300 gehoorkap 

24
dB(A)

Art.nr.: 3.19.500.00
• Gehoorkap met hoofdband
• "Basic" gehoorkap geschikt voor lichte algemene werkzaamheden
• Kleur: blauw 

HY6 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.609.00*

3M Peltor H31 300 gehoorkap 

27
dB(A)

3.19.400.00
3.19.401.00

28
dB(A)

3.19.406.00

H31A 300 met hoofdband - Art.nr.: 3.19.400.00
• Een lage, smalle gehoorbeschermer die vooral geschikt is voor gebruik 

in de bosbouw, houtzagerijen en de industrie
• Goed te combineren met een helm, ongeacht de grootte en vorm van het 

hoofd
• De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke 

combinatie van vloeistof en schuim, dat uitstekend afdicht
• De afdichtingsringen hebben ventilatiekanalen en zijn bedekt met 

speciaal, zacht, hygiënisch patroonfolie
• Kleur: oranje 

H31P3E 300 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.19.406.00*

H31B 300 
met nekbeugel

Art.nr.: 3.19.401.00*

HY52 
hygiëneset

Art.nr.: 3.19.709.10

3M Peltor Kid H510AK gehoorkap 

27
dB(A)

Fluo groen - Art.nr.: 3.19.925.00
• Deze gehoorkappen zijn speciaal gemaakt voor jongere mensen, 

waaronder kinderen om ze te beschermen tegen middelmatig lawaai bij 
alledaagse situaties zoals sociale en ontspannende activiteiten

• Hoog zichtbare kleuren die de aandacht trekken en de veiligheid vergroten
• Unieke hoofdband met laag profi el zorgt voor constante druk
• Zachte, brede kussens verminderen druk rond de oren en zorgen voor 

meer comfort en draagbaarheid
• Eenvoudig te vervangen kussens en beschermhoesjes houden ze 

hygiënisch schoon 

Roze
Art.nr.: 3.19.929.00

HY51 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.909.10
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MSA left/RIGHt LOW gehoorkap 
met helmbevestiging 

25
dB(A)

met helmbevestiging

Wit - Art.nr.: 3.17.006.00*
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en 

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische 
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en fl exibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm 
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen 
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren 

Blauw
Art.nr.: 3.17.000.00*

Geel
Art.nr.: 3.17.001.00

Hygiëneset LOW
Art.nr.: 3.17.026.00*

MSA left/RIGHt LOW gehoorkap 
met hoofdband 

24
dB(A)

Geel - Art.nr.: 3.17.011.00
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en 

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische 
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en fl exibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm 
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen 
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren 

Wit
Art.nr.: 3.17.016.00*

Blauw
Art.nr.: 3.17.021.00*

Hygiëneset LOW 
Art.nr.: 3.17.026.00*

uvex K3 2600-003 gehoorkap 

33
dB(A)

Art.nr.: 3.17.362.00*
• Gemakkelijk verstelbaar voor een perfecte pasvorm
• Zachte hoofdband voor optimaal comfort
• Draagcomfort verzekerd door extra zachte traagschuim oorkussentjes, 

zelfs bij langdurig gebruik 
• Kleur: zwart/rood 

2599-972 
hygiëneset 

Art.nr.: 3.17.363.00*

uvex K2 2600-002 gehoorkap 

32
dB(A)

3.17.358.00

30
dB(A)

3.17.359.00

K2 2600-002 met hoofdband - Art.nr.: 3.17.358.00
• Gemakkelijk verstelbare lengte
• Zachte hoofdband voor optimaal comfort
• Extra zachte traagschuim oorkussentjes
• Ontworpen als lichtgewicht product met een kleine kap
• Kleur: zwart/geel 

K2H 2600-202 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.17.359.00*

2599-972 
hygiëneset 

Art.nr.: 3.17.363.00*
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MSA left/RIGHt HIGH gehoorkap 
met hoofdband 

33
dB(A)

Geel - Art.nr.: 3.17.013.00
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en 

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische 
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en fl exibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm 
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen 
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren 

Blauw
Art.nr.: 3.17.023.00

Wit
Art.nr.: 3.17.018.00*

Hygiëneset HIGH
Art.nr.: 3.17.028.00*

MSA left/RIGHt MEDIUM gehoorkap 
met helmbevestiging 

28
dB(A)

Wit - Art.nr.: 3.17.007.00
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en 

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische 
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en fl exibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm 
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen 
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren 

Geel
Art.nr.: 3.17.002.00

Blauw
Art.nr.: 3.17.005.00

Hygiëneset MEDIUM
Art.nr.: 3.17.027.00*

MSA left/RIGHt MEDIUM gehoorkap 
met hoofdband 

28
dB(A)

Blauw - Art.nr.: 3.17.022.00
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en 

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische 
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en fl exibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm 
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen 
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren 

Geel
Art.nr.: 3.17.012.00

Wit
Art.nr.: 3.17.017.00*

Hygiëneset MEDIUM
Art.nr.: 3.17.027.00*
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MSA EXC gehoorkap

27
dB(A)

3.17.040.00

26
dB(A)

3.17.030.00

EXC met hoofdband - Art.nr.: 3.17.040.00
• De oorbeschermer die zó comfortabel is dat u hem altijd zou willen dragen
• Unieke spuitgegoten voeringen bieden uitstekende demping en 

maximale ruimte voor de oren binnen de oorbeschermer
• De EXC kan worden uitgerust met verschillende vizieren en is geschikt 

voor de meeste geluidsomstandigheden
• Regelbare hoofdband
• Slank model oorbeschermer
• Tweepuntsbevestiging
• Kleur: grijs

EXC 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.030.00

Hygiëneset EXC
Art.nr.: 3.17.040.10*

MSA HPE gehoorkap

32
dB(A)

3.17.025.00

31
dB(A)

3.17.035.00

HPE met hoofdband - Art.nr.: 3.17.025.00
• De HPE gehoorkap is ontworpen om bescherming te bieden in omgevingen 

met zeer hoge geluidsniveaus, vooral bij geluiden met lage frequenties
• De dikke, zachte, met schuim gevulde kussens bieden veel comfort en 

een perfecte afscherming
• Kan worden uitgerust met verschillende vizieren
• Instelbare hoofdband
• Demping van hoge en lage geluidsfrequentie
• Tweepuntsbevestiging
• Kleur: grijs

HPE 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.17.035.00*
Hygiëneset HPE

Art.nr.: 3.17.025.10*

MSA XLS gehoorkap

25
dB(A)

Art.nr.: 3.17.015.00
• De XLS biedt een goede combinatie van kwaliteit, comfort en waar voor 

uw geld
• De XLS is hoofdzakelijk bedoeld voor lichtere industriële omgevingen en 

voor doe-het-zelf werkzaamheden
• Extra brede hoofdband
• Tweepuntsbevestiging op de oorbeschermers
• Hoofdband biedt veel grip
• Unieke spuitgegoten voeringen
• Kleur: rood 

Hygiëneset XLS
Art.nr.: 3.17.015.10*

MSA left/RIGHt HIGH gehoorkap met 
helmbevestiging

31
dB(A)

Geel - Art.nr.: 3.17.003.00
• Individuele gehoorkappen, speciaal ontworpen voor het linker- en 

rechteroor. De gehoorkappen houden rekening met een asymmetrische 
positie van de oren op het hoofd

• Dunne en flexibele gehoorkappen verzekeren een optimale pasvorm 
voor het draagcomfort

• Grotere schelpen zorgen voor meer ruimte voor het oor en garanderen 
de juiste bescherming voor alle vormen en afmetingen van de oren

Blauw
Art.nr.: 3.17.004.00*

Wit
Art.nr.: 3.17.008.00

Hygiëneset HIGH
Art.nr.: 3.17.028.00*
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Howard Leight Viking gehoorkap 

30
dB(A)

3.16.585.00

32
dB(A)

3.16.595.00

Viking V1 - Art.nr.: 3.16.585.00
• De universele hoofdband kan in drie posities gedragen worden: op het 

hoofd, in de nek of onder de kin
• De inwendig verluchte hoofdband vermindert de druk op het hoofd en 

ademt beter in warme en vochtige omgevingen
• Vormvaste buitenste hoofdband, die bestand is tegen ruwe en de meest 

veeleisende omgevingen
• De opklikbare oorkussens zijn vervangbaar in een handomdraai
• De elastische hoofdband zorgt voor lekker strak zitten, ook bij het 

dragen in de nek of onder de kin
• Diëlektrische constructie geschikt voor alle werkplekken 

Viking V3
Art.nr.: 3.16.595.00

Hygiëneset Viking V1
Art.nr.: 3.16.686.00*

Hygiëneset Viking V3
Art.nr.: 3.16.688.00*

Moldex M6 613001 gehoorkap 

35
dB(A)

Art.nr.: 3.18.613.00
• Gehoorkap met hoofdband
• Hoge demping
• Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen warmte ophoping
• Stevige slijtvaste hoofdband
• Eenvoudig te reinigen
• Visco-elastische kussens, betere drukverdeling voor meer comfort
• Extra ruimte voor het oor
• Grippunt voor het verstellen op het hoofd
• Soepele verstelpunten
• Kleur: zwart 

613502 hygiëneset
Art.nr.: 3.18.613.50*

Moldex M5/MX-7 gehoorkap 

34
dB(A)

3.18.612.00

31
dB(A)

3.18.614.00

M5 612001 met hoofdband - Art.nr.: 3.18.612.00
• Uitgebalanceerd comfort met goede demping
• Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen warmte ophoping
• Stevige slijtvaste hoofdband
• Eenvoudig te reinigen
• Visco-elastische kussens, betere drukverdeling voor meer comfort
• Grippunt voor het verstellen op het hoofd
• Soepele verstelpunten
• Kleur: blauw

MX-7 614001 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.18.614.00*
613502 hygiëneset

Art.nr.: 3.18.613.50*

Moldex M4 611001 gehoorkap 

30
dB(A)

Art.nr.: 3.18.611.00
• Gehoorkap met vlak profi el
• Geoptimaliseerde oorkussens voorkomen warmte ophoping
• Stevige slijtvaste hoofdband
• Eenvoudig te reinigen
• Visco-elastische kussens, betere drukverdeling voor meer comfort
• Extra ruimte voor het oor
• Grippunt voor het verstellen op het hoofd
• Soepele verstelpunten
• Kleur: geel 

611502 hygiëneset
Art.nr.: 3.18.611.50*
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Howard Leight Cool II-oorkussens 

Art.nr.: 3.16.790.00
• Absorberende beschermkussentjes om het gehele comfort en de hygiëne 

te verbeteren
• Het dermatologisch geteste materiaal absorbeert haar gewicht in 

vocht 15 keer en houdt de oren warm in koude en fris in warme 
omstandigheden

• Passen op de meeste merken gehoorkappen in de markt
• Verpakt per vijf paar in een zakje
• Doosverpakking: 100 paar
• Kleur: wit 

Howard Leight Clarity C1 gehoorkap 

26
dB(A)

3.16.621.00
3.16.620.00

25
dB(A)

3.16.617.00
3.16.620.00

Clarity C1 met hoofdband - Art.nr.: 3.16.617.00*
• Blokkeert lawaai, maar zorgt ervoor dat u mensen om u heen kunt 

horen, evenals alarmen en andere waarschuwingssignalen
• Diëlektrische constructie die geschikt is voor alle werkplekken, in het 

bijzonder in elektrische omgevingen
• Uniforme hoofdbanddruk voor alle afmetingen van hoofden levert beter 

comfort voor langdurig dragen
• Snelklik-hoogte-instelling blijft gefi xeerd tijdens het dragen
• Inklik-oorkussens zorgen voor snelle en gemakkelijke vervanging
• Kleur: lichtblauw 

Clarity C1H met 
helmbevestiging

Art.nr.: 3.16.621.00

Clarity C1F 
opvouwbaar

Art.nr.: 3.16.620.00

Hygiëneset Clarity 
C1/C1H/C1F

Art.nr.: 3.16.825.00*

Howard Leight Leightning L3 
gehoorkap 

34
dB(A)

3.16.616.00

31
dB(A)

3.16.616.10

Leightning L3 met hoofdband - Art.nr.: 3.16.616.00
• Air Flow Control voor optimale demping voor alle frequenties
• Inklik-oorkussens voor snelle en gemakkelijke vervanging
• Met schuim opgevulde hoofdband zorgt voor langdurig comfort
• Meerdere dempingniveuas voor gebruik in alle omstandigheden
• Telescopische hoogte-instelling
• Kleur: zwart 

Leightning L3H 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.16.616.10*

Hygiëneset 
Leightning L3

Art.nr.: 3.16.695.00*

Howard Leight thunder t2 gehoorkap 

30
dB(A)

3.16.609.00

33
dB(A)

3.16.612.00

thunder t2 met hoofdband - Art.nr.: 3.16.612.00*
• Diëlektrische constructie die geschikt is voor alle werkplekken, in het 

bijzonder in elektrische omgevingen
• Met Air Flow Control voor optimale demping voor alle frequenties
• Uniforme hoofdbanddruk voor alle afmetingen van hoofden levert beter 

comfort voor langdurig dragen
• Snelklik-hoogte-instelling blijft gefi xeerd tijdens het dragen
• Inklik-oorkussens zorgen voor snelle en gemakkelijke vervanging
• Kleur: donkergroen 

Thunder T2H 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.16.609.00

Hygiëneset Thunder 
T2/T2H

Art.nr.: 3.16.691.00*
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Howard Leight Sync gehoorkap 

29
dB(A)

Art.nr.: 3.16.666.00
• Digitale AM/FM-radio
• Er kunnen tien radio-stations worden geprogrammeerd en het 

volumegeheugen kan voor iedere gebruiker persoonlijk worden ingesteld
• Lichtgewicht, slank oorkapontwerp voor meer comfort tijdens het dragen 

gedurende de werkdag
• LCD-display
• Alle Sync-oorkappen hebben een 3,5 mm Aux-inputplug en verbindingskabel
• Wordt geleverd in blisterverpakking
• Kleur: zwart

Hygiëneset
Art.nr.: 3.16.698.00*

3M Peltor Protac III gehoorkap

32
dB(A)

3.20.422.00

31
dB(A)

3.20.423.00

26
dB(A)

3.20.420.00

25
dB(A)

3.20.421.00

Protac III met hoofdband - Art.nr.: 3.20.422.00
• De ProTac III Slim heeft een slankere schelp die uiterst geschikt is voor de 

minder luidruchtige omgevingen
• Digitale niveauafhankelijke functie kan voor het horen van 

omgevingsgeluid in vijf volume stappen worden aangepast om ervoor te 
zorgen dat waarschuwingssignalen, alarmen, etc. goed hoorbaar zijn

• Een listen-only 3,5 mm aansluiting met stereo geluid om de headset aan 
te sluiten op externe toestellen (beperkt tot 82 dB)

• 2 x AA batterijen. Goed voor ongeveer 100 uur gebruik
• Kleur: zwart  •  3M Peltor HY220 hygiëneset apart verkrijgbaar

Protac III 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.20.423.00

Protac III Slim 
met hoofdband

Art.nr.: 3.20.420.00

Protac III Slim 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.20.421.00

3M Peltor Worktunes Pro Radio 
gehoorkap

32
dB(A)

3.20.306.01
3.20.306.02

31
dB(A)

3.20.306.11
3.20.306.12

Worktunes Pro FM met hoofdband - Art.nr.: 3.20.306.01
• Beschermt tegen mogelijk schadelijke geluiden, terwijl u tegelijkertijd 

naar muziek kunt luisteren
• FM of AM/FM-radioheadset met ingebouwde antenne
• Digitaal zenders zoeken en tot vijf zenders opslaan
• Spraakgestuurd menusysteem met aangekondigde frequenties
• 3,5 mm listen-only stereo-ingang voor aansluiting op externe toestellen
• Een headset, 2 x AA-batterijen worden meegeleverd
• Kleur: zwart
• 3M Peltor HY220 hygiëneset apart verkrijgbaar

Worktunes Pro FM 
helmbevestiging

Art.nr.: 3.20.306.11

Worktunes Pro  
AM/FM met hoofdband

Art.nr.: 3.20.306.02

Worktunes Pro 
AM/FM helmbevestiging
Art.nr.: 3.20.306.12*

3M Peltor Optime Push to Listen 
gehoorkap

31
dB(A)

Art.nr.: 3.20.311.00
• Door op een knop aan de buitenkant van de kap te drukken kunt u 

makkelijk met anderen praten in een rumoerige omgeving. Zo kunt u een 
gesprek voeren zonder dat u de gehoorkap hoeft af te zetten

• De elektronische luisterfunctie is slechts in één kap ingebouwd. U drukt 
op de knop om te luisteren, en opent daarmee de gehoorkap voor 
communicatie

• De elektronische functie kan vanaf de tijd van het indrukken ongeveer 
30 seconden duren, maar kan op elk gewenst moment in die 30 
seconden uitgeschakeld worden

• Kleur: zwart/grijs

HY53 hygiëneset
Art.nr.: 3.20.311.90*
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GEHOORKAPPEN - ELEKTRONISCH

MSA left/RIGHt CutOff Pro gehoorkap 

27
dB(A)

CutOff Pro met hoofband, blauw - Art.nr.: 3.17.091.00*
• Niveau-afhankelijke gehoorkap van een hoge kwaliteit en met een 

natuurlijke geluidsreductie
• Maakt verbale communicatie en het duidelijk horen van geluidssignalen, 

alarmen en andere belangrijke signalen mogelijk terwijl de  
gehoorkappen worden gedragen

• Maakt face-to-face communicatie mogelijk terwijl men beschermd is
• Versterking van zwakke signalen via het elektronische systeem
• Batterijbespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
• AUX-ingang voor MP3-aansluiting of com-radio
• MSA hygiëneset t.b.v. left/RIGHT CutOff Pro apart verkrijgbaar 

CutOff Pro met 
helmbevestiging, blauw
Art.nr.: 3.17.093.00*

CutOff Pro 
met hoofband, geel

Art.nr.: 3.17.090.00*

CutOff Pro met 
helmbevestiging, geel
Art.nr.: 3.17.092.00*

MSA left/RIGHt Dual Pro gehoorkap 

27
dB(A)

Dual Pro met hoofdband - Art.nr.: 3.17.095.00*
• Gehoorkap combineert een niveau afhankelijke functie met FM-radio
• Maakt veilig luisteren naar de radio mogelijk terwijl tegelijk 

omgevingsgeluiden hoorbaar blijven
• Individuele aanpassing van de balans tussen de twee functies geeft de 

mogelijkheid om de functionaliteit aan te passen aan de werkomgeving
• Push-to-listen functie voor gemakkelijke face-to-face communicatie
• Batterijbespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
• AUX-ingang voor MP3-aansluiting of com-radio
• Kleur: blauw 

Dual Pro met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.096.00*

Hygiëneset
Art.nr.: 3.17.099.00

MSA left/RIGHt FM Pro gehoorkap 

27
dB(A)

FM Pro met hoofdband - Art.nr.: 3.17.085.00
• Uitgerust met een ingebouwde FM-radio-ontvanger die gebruik maakt 

van de FM-band en een uitstekende radio-ontvangst en superieure 
geluidskwaliteit garanderen

• Automatische afstemming en volumeregeling met drie gemakkelijk te 
bedienen drukknoppen

• Batterij bespaarfunctie en waarschuwing bij lage batterijspanning
• AUX-ingang MP3-aansluiting of com-radio
• Geluidniveaus van microfoons en speakers zijn beperkt tot 82 dB(A)
• Kleur: blauw 

FM Pro 
met helmbevestiging
Art.nr.: 3.17.086.00

Hygiëneset
Art.nr.: 3.17.099.00
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GEHOORKAPPEN - COMMUNICATIEGEHOORKAPPEN - ELEKTRONISCH

3M Peltor Alert Flex Headset 
gehoorkap 

32
dB(A)

3.20.309.00

31
dB(A)

3.20.309.50

Alert Flex Headset met hoofdband - Art.nr.: 3.20.309.00*
• Dankzij de niveau-afhankelijke functie worden harde geluiden gedempt 

en zachte geluiden worden versterkt
• In beide oorkappen zit een microfoon die alle geluiden opvangt. 

Voordat het geluid het oor bereikt, wordt de akoestische informatie 
elektronisch geanalyseerd en verwerkt

• Automatische omschakeling van stereo naar mono wanneer het signaal 
te zwak wordt

• FM/AM-omschakelaar en Flex-Headset
• Flex-snoeren voor verschillende soorten commuinicatieapparaten
• Kleur: rood 

Alert Flex Headset 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.20.309.50*
HY81 hygiëneset

Art.nr.: 3.19.030.00

3M Peltor Lite-Com WS Bluetooth 
Headset gehoorkap  

31
dB(A)

Art.nr.: 3.20.407.58*
• Headsets met ingebouwde en programmeerbare two-way communicatie
• Toevoeging van een Bluetooth koppeling met onder meer een Dect, 

GSM of MP3 speler
• Beschikt over een ingebouwde portofoon die u met uw stem activeert
• Zowel de 446 MHz. radio als de Bluetooth koppeling zijn ingebouwd in 

een gehoorbeschermer met stereo microfoon, die het omgevingsgeluid 
gecontroleerd doorgeeft aan de gebruiker

• De Lite-ComWS Headsets zijn voorzien van Bluetooth voor een directe 
verbinding met bijvoorbeeld een mobiele telefoon

• Kleur: blauw 

HY79 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.709.20

3M Peltor LiteCom Plus Headset 
gehoorkap 

34
dB(A)

3.20.407.07

33
dB(A)

3.20.407.08

LiteCom Plus Headset met hoofdband - Art.nr.: 3.20.407.07
• Gehoorbescherming en geïntegreerde communicatie in twee richtingen 

tot op 69 kanalen en 121 subkanalen
• PMR 446 MHz
• Voorzien van nieuwe electronica voor optimale geluidsweergave
• Uitgebreid ‘multi level’ keuze menu
• Oplaadbare Li-ion batterij, batterij-indicator en PTT
• Kleur: blauw 

LiteCom Plus Headset 
met helmbevestiging

Art.nr.: 3.20.407.08*
HY79 hygiëneset

Art.nr.: 3.19.709.20
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GEHOORKAPPEN - COMMUNICATIE

3M Peltor WS Headset Bluetooth 
gehoorkap

31
dB(A)

Art.nr.: 3.20.310.00*
• Draadloze verbinding met telefoon of radio bij gebruik van Bluetooth
• Goede verbinding tussen headset en telefoon tot op tien meter afstand
• Volume en antwoordknop op de gehoorkap
• Microfoon met effectieve ruiscompensatie voor duidelijke en 

betrouwbare communicatie
• Ingebouwde microfoonhals met handige snelafstelling
• Zachte, brede, vloeistofgevulde oorkussens. Hoofdbeugel van dubbele 

individueel verende draad van roestvrij verenstaal
• Op beugel gemonteerde oortelefoons
• Kleur: blauw

HY79 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.709.20

3M Peltor WS Alert XP gehoorkap

29
dB(A)

Art.nr.: 3.20.314.00*
• Voorzien van een ingebouwde FM-radio-ontvanger (2G circuit)
• Niveau-afhankelijke functie waarmee schadelijke geluiden automatisch 

gedempt worden en zachte omgevingsgeluiden versterkt kunnen worden
• Stelt gebruikers in staat om draadloos telefoongesprekken te hebben of 

te luisteren naar hun favoriete muziek, zelfs in rumoerige omgevingen 
door middel van Bluetooth ontvanger

• Super snelle tuning
• Met geluidsbegrenzer en echo-filterfunctie
• Werkt op 2 AA-batterijen (batterijen worden niet mee geleverd)
• Kleur: zwart

HY81 hygiëneset
Art.nr.: 3.19.030.00
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