Neste generasjons hørselvern

			
			

Med Safe Sounds produkter beskytter du hørselen din i støyende miljøer,
samtidig som du kan snakke med andre uten å ta hørselvernet ut.

Med formstøpt hørselvern
hører du bare det du skal høre
			
			
			
			

Ører er like forskjellige som fingeravtrykk. Du trenger derfor et hørselvern
som er spesialtilpasset til ditt bruk. Vi tar avstøpning av øret ditt for
å kunne forme hørselvernet riktig. Produktet blir dermed unikt og kan
bare brukes av deg.

“Taleproppen”

“Kjøreproppen”

“Musikkproppen”

ClearSound

Biopact FlexComfort

ER FlexComfort

ClearSound hørselvern reduserer
støyen på arbeidsplassen og slipper
igjennom tale og varsellyder.

Biopact FlexComfort hørselvern
stenger ute skadelig støy fra vind
og motor når du er ute med mc-en,
speedbåten, konkurransebilen,
go-karten eller kabrioleten.

ER FlexComfort hørselvern slipper
igjennom godlydene fra konserten
og stenger ute alle skadelige lyder.
Denne “musikkproppen” kan også
fås med høyttalerplugg, slik at du
kan høre på musikk fra iPod e.l.

Hørselvernet er utstyrt med en ny og
patentert støyfilterløsning som slipper
igjennom tale og arbeidslyder du
trenger å høre for å kunne fungere på
arbeidsplassen din. Du må med andre
ord ikke fjerne hørselvernet hver gang
noen vil snakke med deg.

Hørselvernet er opprinnelig utviklet for
å beskytte nederlandsk trafikkpoliti på
motorsykkel. Vinden som passerer
hjelmen under kjøring, gir kraftig støy,
som kan føre til hørselsskade på
lang sikt. For eksempel er 89 dB støy
skadelig når du utsettes for det én time
i døgnet. I 100 km/t på motorsykkel
kan støynivået rundt ørene nå 95 dB.

Standard hørselvern demper mer enn
nødvendig og forvrenger som regel
lyden kraftig. ER FlexComfort har et
revolusjonerende filter som gir jevn
demping over hele frekvensområdet.
Dette gjør at lyden beholder det
opprinnelige lydbildet, uten forvrengning.
Det er bare som om volumet er skrudd
ned. Sånt er viktig for musikere og
andre som arbeider i omgivelser hvor
det er viktig at klang og taleforståelse
ikke går tapt.

ClearSound er kompakt og har små
håndtak som gjør det enkelt å sette
hørselvernet inn eller ta det ut. Det er
utført i mykt, gjennomsiktig materiale
og kan leveres med snor.
Avhengig av støynivået, kan du velge
mellom fire filtertyper.
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Biopact FlexComfort er kompakt og har
små håndtak som gjør det enkelt å sette
hørselvernet inn eller ta det ut. Det er
utført i mykt materiale og stikker ikke
ut av øregangen. Derfor kommer det
ikke borti hjelmen. Det kan også leveres
med snor.

ER FlexComfort er laget av mykt,
gjennomsiktig materiale.
Du kan velge mellom tre filtre som
demper lyden i forskjellig grad.

Avhengig av støynivået, kan du velge
mellom to filtertyper.
Dempningsverdier (NEN Norm 352-2)
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Sjekk ut mer om våre
produkter på vår nettside
safesound.no

“Soveproppen”

“Bade- og surfeproppen”

“Skytterproppen”

“Offshoreproppen”

Relax

Swim

Compact FlexComfort

TwinCom (Fireman)

Relax hørselvern gjør det mulig
å våkne uthvilt, fordi det stenger
ute lyder som tar fra deg
nødvendig søvn.

Swim er en spesielt utviklet
ørepropp for svømmere og vannsportsaktive, men også for de som
er jevnlig plaget av øreinfeksjoner.
Proppen er ikke egnet for dykking.

Compact FlexComfort hørselvern
beskytter den som er på skytebanen og på billøp eller som
arbeider i tungindustrien.

Med en SNR-demping på 40 dB!
TwinCom er en kombinasjon av
ørepropp og hodesett. Dette hørselvernet demper støy i stor grad i
alle frekvenser og forebygger hørselskader i støyende omgivelser.

Hørselvernet stenger for et stort
frekvens-område. I motsetning til
bomullsdotter og vanlige ørepropper
stenger Relax ute både de høyeste
og dypeste tonene.

“Bade- og surfeproppen” Swim blir
personlig tilpasset og leveres uten filter.
Proppen kan fås i sju forskjellige farger.

Hørselvernet er kompakt og har små
håndtak som gjør det enkelt å sette
inn og ta ut. Det lages av et mykt,
gjennomsiktig, behagelig materiale
og kan leveres med snor.

Denne norskproduserte “Offshoreproppen” tilpasses deg personlig
og er moduloppbygd. Det vil si at
øreplugg og øreklokker kan skiftes
ut uavhengig av hverandre, noe
som gir deg økonomiske fordeler.

Det tar vekk støy fra gaten og andre
bråkete omgivelser, og du reduserer
lyden av snorking fra de du deler
soverom med. Relax har en tilvenningsperiode på cirka en uke. Deretter føles
“soveproppen” behagelig.

Compact FlexComfort kan også leveres
i fem forskjellige farger.

Den leveres i gul utførelse.

Dempningsverdier (NEN Norm 352-2)

Avhengig av støynivå kan du velge
mellom fire filtre.

Dempningsverdier (NEN Norm 352-2)
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Markedets best tilpassede hørselvern
Safe Sound selger neste generasjon hørselvern. Vi utvikler, produserer og selger
produkter som gir optimal lydglede. Mennesker opplever lyd vidt forskjellig ut
fra interesse og yrke. Derfor skal hørselvern tilpasses hver enkelt person. Lyd skal
oppleves slik det var ment at den skulle oppleves.

safesound.no

