
3M™ Peltor™ WS Alert XP
• Med Bluetooth kan du prate i telefonen selv i støyende

omgivelser, samt høre på musikk
• Med omgivelseslydfunksjon hører du lydene rundt deg
• Leveres med hodebøyle eller hjelmfeste
• Innebygd FM-radio
• Høy lydkvalitet

Headset
med Bluetooth

The Sound Solution
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Unngå å bli avbrutt av telefonsamtaler
Prater du mye i mobiltelefon på jobben? Da avbryter du sannsynligvis arbeidet 

for å kunne holde telefonen i stedet for å arbeide videre. Når du bruker 

handsfree har du sikkert lagt merke til hvor vanskelig det er for både deg og din 

samtalepartner å høre noe i all støyen rundt deg. I verste fall er det en kunde 

som gir opp og du risikerer å tape et oppdrag. Naturligvis kan du avbryte jobben 

og gå bort fra det støyende området, men slike avbrudd gjør arbeidsdagen 

lengre og forhindrer at du fullfører jobben i tide.

Motta telefonsamtalen i hørselvernet
Med 3M Peltor WS Alert XP kobler du mobiltelefonen til hørselvernet 

via Bluetooth, og du kan dermed besvare innkommende anrop direkte i 

hørselvernet. Mikrofonen på WS Alert XP har støydemping slik at selv om du 

f.eks bruker en vinkelsliper eller en motorsag under samtalen dempes støyen 

rundt deg slik at mottakeren nesten bare hører din stemme. Du trenger altså 

ikke å avbryte arbeidet for å gå ut av støysonen. Du kan i stedet fortsette å 

jobbe med begge hendene fri, og du går aldri glipp av en samtale. 

Du er ikke isolert fra omgivelsene
Når noen i nærheten prater til deg behøver du ikke å løfte på hørselvernet for 

å høre hva som blir sagt. Omgivelseslydfunksjonen slipper inn lyden fra de 

som prater og varselsignaler, mens alle skadelige lyder filtreres bort gjennom 

intelligent programmert elektronikk.

Underholdning på jobben
WS Alert XP har en innebygd FM-radio, og du kan i tillegg lytte til 

favorittmusikken din eller internettradio som du streamer fra mobilen via 

Bluetooth. Lyden er av god kvalitet og med bra bassfunksjon.

Viktigheten av å bruke hørselvern 100% av tiden!
En hørselskade er permanent! Bruk hørselvern 100% av tiden i støyfylte omgivelser. 

100% bruk
Gir forventet beskyttelse

90% bruk
Praktiskt talt ingen beskyttelse

99% bruk
Bare 5 minutters slurv pr. dag 
reduserer effekten av hørselvernet
betydelig

Batterier: 2 x AA 1,2-1,5V (Alkaliske eller oppladbare
NiMH-batterier)

Batterilevetid: Medhør+FM radio+Bluetooth (standby) > 32 t

Medhør+FM radio+Bluetooth (aktiv) > 23 t

Ladetid: 10 timer

Trådløs tilkobling: Bluetooth ®  2.1

Kabeltilkobling: 3,5 mm audioinngang

Artikler

Art nr: Beskrivelse:

MRX21AWS5 WS Alert XP med hodebøyle

MRX21P3EWS5 WS Alert XP med hjelmfeste

MRX21AWS5-ACK WS Alert XP med hodebøyle, batteri og lader

Art nr: Beskrivelse:

HY81 Hygienesett

FR09 Batterilader med USB-kabel

FR08 Veggadapter med USB-kontakt

FL6CE/1 Kabel til MP3 med 3,5 mm stereo plugg

LR6NM 2 stk oppladbare AA batterier, NiMH

MT53N-11-A44 Talemikrofon

M995 Vindbeskyttelse for talemikrofon

Innebygd FM-radio

Bryterpanel

Mikrofoner for omgivelseslyd

Bluetooth

Støydempende
talemikrofon
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