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3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI -kuulonsuojain

Kommunikoi turvallisesti:
työskentele, puhu, kuuntele
"Hiljainen toimisto" on aina mukanasi

3M Science. Applied to life.™

Uusi mobiilisovellus
auttaa nopeuttamaan
kuulonsuojainten
asettamista ja säätöä
Muuta kuulonsuojaimesi hiljaiseksi toimistoksi.
Yhdistä yksi tai kaksi laitetta Bluetooth® MultiPoint
-teknologian avulla ja keskustele tavalliseen
tapaan äänekkäissäkin ympäristöissä taustamelua
suodattavan mikrofonin avulla.
Kun yhdistät kuulonsuojaimet 3M™ Connected
Equipment -sovellukseen, voit siirtyä helposti
kuulonsuojainten valikoissa ja säätää sen

asetuksia, mukaan lukien ympäristön kuuntelun
äänenvoimakkuus ja FM-radiokanavat.
Sovellus tarjoaa välittömän pääsyn käyttöohjeisiin,
tuoteohjeisiin, ohjevideoihin, usein kysyttyihin
kysymyksiin ja teknisen tuen yhteystietoihin.
Kuulonsuojaimen sovellus on saatavilla englanniksi
ja muutamalla muulla kielellä ja se on yhteensopiva
iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien kanssa.

Kestävää ja luotettavaa
elektroniikkaa

Bluetooth® MultiPoint -yhteys
ja joustavuus

Kaksoiskuorirakenne suojaa elektroniikan
kosteudelta, iskuilta ja muilta vaaroilta.
Automaattinen virrankatkaisu, jos
kuulonsuojainta ei käytetä neljään tuntiin.
Äänikomento paristojen tyhjentymisestä.
Käyttää kahta mukana tulevaa
AA-alkaliparistoa tai vaihtoehtoisesti
ladattavia paristoja

Pysy yhteydessä! Samanaikaisesti saumaton
yhteys kahteen Bluetooth® -laitteeseen,
esimerkiksi kahteen matkapuhelimeen tai
mobiililaitteeseen ja kaksisuuntaiseen radioon.
Voit luoda yhteyden iOS- ja Androidkäyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivaan
mobiilisovellukseen, joten kuulonsuojainten
asetus ja säätö on helppoa.

Kuulonsuojaus ja tehostettu
ympäristön havainnointi

Puhu normaalisti jopa
110 dB:n olosuhteissa

Kuulevan toiminnon ansiosta kuulet lähestyvät
ajoneuvot, hälytykset ja muut varoitusäänet
kuulonsuojauksesta (30 dB SNR) tinkimättä.
Push-to-listen-toiminto vähentää
Bluetooth® -laitteen tai FM-radion
äänenvoimakkuutta ja kasvattaa ympäristön
äänten kuuntelukykyä.

Älä korota ääntäsi. Taustamelua
vaimentavan mikrofonin ansiosta voit
puhua normaalilla äänenvoimakkuudella.

Sisäänrakennettu ja
ääniohjattu FM-radio

Suuret painikkeet ja
ääniohjatut valikot

Suuria painikkeita on helppo käyttää
käsineet kädessä. Saat välittömän äänipalautteen jokaisen asetuksen säädön
jälkeen. Kuulonsuojainta ei tarvitse riisua
asetusten säätämistä varten.

Kaksi mallia: päälakisanka
tai kypäräkiinnitys

Kummassakin mallissa on kestävät,
ruostumattomasta teräksestä valmistetut
sangat, jotka varmistavat hyvän
käyttömukavuuden.

Bluetooth® MultiPoint
-teknologia mahdollistaa
1–2 ulkoisen laitteen
liittämisen hands-freekeskustelua ja suoratoistoa
varten

Yhdistä kuulonsuojaimet
iOS- ja Androidkäyttöjärjestelmien
kanssa 3M™
Connected Equipment
-mobiilisovelluksen avulla.

Sisäänrakennettu FM-radio

FM

Taustamelua
suodattava
puomimikrofoni
toistaa puheen
selkeästi äänekkäissä
ympäristöissä

Melutasoon mukautuvan
kuuntelutoiminnon
ansiosta ympäristön
huomioiminen on
tehokkaampaa

”WS ALERT XPI -kuulonsuojaimet ovat yhtä tärkeät
kuin matkapuhelimeni työpäiväni aikana. Jos unohdan
kuulonsuojaimet kotiin – palaan takaisin kotiin
noutamaan ne. Minun on soitettava työpäiväni aikana
jatkuvasti sekä kollegoille että asiakkaille. Jos en käytä
kuulonsuojaimia, käytän liian paljon aikaa siirtymiseen
hiljaisempaan ympäristöön, jossa voi käyttää
matkapuhelinta. Ja nyt uuden mobiilisovelluksen avulla
voin helposti nähdä ja säätää kaikkia kuulonsuojaimien
asetuksia suoraan puhelimestani. Ehdoton
suosikkiominaisuuteni on FM-suosikkiradiokanavieni
tallentaminen. Sovellus muistuttaa minua myös
kuulonsuojainten hygieniasarjojen vaihtamisesta,
joka on helppo unohtaa.”
David Dopping, sähkö- ja putkiasentaja
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Kaksi (Bluetooth®
MultiPoint mahdollistaa
kahden Bluetoothlaitteen samanaikaisen
yhdistämisen)

Bluetooth® suoratoistoon
ja puhumiseen
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puomimikrofoni
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Mobiilisovellusyhteys
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Ääniohjattu valikkojärjestelmä
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Melutasoon mukautuva vaimennus
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Sisäänrakennettu FM-radio
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Sisäänrakennettu ja ääniohjattu
FM-radio
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Kuulonsuojaimissa on toista/keskeytä/
ohita-toiminnot suoratoiston aikana

X
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Tuotenumero

Bluetooth® -yhteydet

Push-To-Listen (PTL) -toiminto
mahdollistaa helpon keskustelun lähellä
olevan henkilön kanssa. Bluetoothlaitteen®tai Radion äänenvoimakkuus
vähenee ja ympäristön kuuntelun
äänenvoimakkuus kasvaa

X

V

Kuulonsuojaimet saatavana myös
kypäräkiinnitteisenä

V

V

Musta

Sininen/vaaleanpunainen

Väri

Nouda sovellus
käyttämällä alla
olevia QR-koodeja...
3M™ Connected Equipment

3M™ Connected Equipment
App Store (iOS)

3M™ Connected Equipment
Google Play (Android)

3M tekee jokaista myytyä
kuulonsuojainta kohden lahjoituksen
sekä Ruotsin rintasyöpäyhdistykselle
että eturauhassyöpäyhdistykselle
(100 000 SEK saakka per järjestö)
tukeakseen niiden toimintaa ja
tutkimustyötä. Kuulonsuojainten
käyttäjät voivat puolestaan tukea
syöpätietoisuuden levittämistä
käyttämällä joko punaisia tai
sinisiä kuoria kuulonsuojaimissaan

Tekniset tiedot
Kuulonsuojainmallit
Tuotenumero

Kuvaus

Vanha 3M-tunnus

3M SAP ID

MRX21A3WS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI -kuulonsuojaimet mobiilisovelluksella, päälakisanka, sininen

UU010322590

7100205302

MRX21P3E3WS6

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI -kuulonsuojaimet mobiilisovelluksella, kypäräkiinnitys, sininen1

UU010321964

7100205304

MRX21A3WS6-ACK

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI -kuulonsuojaimet mobiilisovelluksella, päälakisanka, sis. ACK
(FR09,FR08, LR6NM), sininen

UU010322723

7100205299

MRX21P3E3WS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI -kuulonsuojaimet mobiilisovelluksella, kypäräkiinnitys, sis. ACK UU010322947
(FR09,FR08, LR6NM), sininen1

7100205297
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Lisätarvikkeet
Tuotenumero

Kuvaus

Vanha 3M-tunnus 3M SAP ID

HY82

3M PELTOR HY82 Hygieniasarja (pehmuste ja vaimennustyyny)

UU008567388

7100122439

FR08

3M™ PELTOR™ FR08 Virtalähde USB-liittimellä

XH001680194

7000108521

FR09

3M PELTOR FR09 Akkulaturi USB-liittimellä

XH001680616

7100075611

LR6NM

3M™ PELTOR™ LR6NM NiMH AA-paristot, 2 kpl

XH001659693

7100064688

M995/2

3M™ PELTOR™ M995 Tuulisuoja puhemikrofonille, 2 kpl

XH001679154

7010044372

HYM1000

3M PELTOR HYM1000 Mikrofonisuoja, 4,5 metriä

XH001651328

7100064281

HY100A

3M™ PELTOR™ HY100A Hygieniasuoja, kertakäyttöiset tiivistesuojat
vaimennustyynyihin, itsekiinnittyvät, 100 kpl/pakkaus

XH001651351

7100064410

™

™

™

™

™

™

Vaimennus
Päälakisankamalli: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB
Kypäräkiinnitteinen malli: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB
1) Kypäräkiinnike on sertifioitu käytettäväksi useiden suojakypäröiden
kanssa. Katso käyttöohjeesta luettelo yhteensopivista kypäristä.

3M™ henkilönsuojaimet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

3M Työsuojelutuotteet
Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 Espoo, Suomi
Internet: www.3M.fi/suojaimet

www.Facebook.com/3mpeltor
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