
3M™ Peltor™ WS Alert XP
• Bluetooth för att trådlöst kunna prata i mobilen även 

i bullriga miljöer och för att lyssna på musik
• Medhörning för att höra omgivande ljud
• Fantastiskt ljud och grym bas
• Inbyggd FM-radio
• Finns även för hjälm

Hörselskydd
med Bluetooth

The Sound Solution
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Undvik avbrott för telefonsamtal
Pratar du mycket i mobiltelefon i ditt arbete? Då avbryter du förmodligen jobbet 

när det ringer för att kunna hålla i telefonen istället. Även om du kör handsfree 

märker du säkert hur svårt det är för både dig och den andra personen att höra 

någonting av telefonsamtalet när det är oljud och buller runt omkring dig. I värsta 

fall är det en kund som ger upp och du förlorar kunden. Naturligtvis kan du 

avbryta jobbet och gå en bit bort från oljudet, men avbrotten gör arbetsdagarna 

längre för att du ska hinna slutföra jobbet.

Koppla telefonsamtalen till hörselskyddet
Med 3M Peltor WS Alert XP kopplar du trådlöst din mobiltelefon via Bluetooth 

till hörselskyddet och telefonsamtalen tar du direkt i hörselskyddet. 

Talmikrofonen på WS Alert XP är bullerdämpande så oavsett om du under 

samtalet kör en vinkelslip eller en kapsåg dämpas bullret runt omkring dig och 

mottagaren hör nästan ingenting annat än din röst. Du slipper alltså avbryta 

jobbet för att gå iväg från oljudet. Du kan istället fortsätta jobba med båda 

händerna fria och du missar aldrig ett samtal. 

Var inte avskärmad
När någon i din närhet pratar med dig behöver du inte lätta på hörselskyddet 

för att höra vad som sägs. Medhörningsfunktionen släpper igenom tal och 

varningssignaler, medan alla skadliga ljud filtreras bort genom intelligent 

programmerad elektronik.

Underhållning på jobbet
WS Alert XP har en inbyggd FM-radio med bästa möjliga mottagning. Du kan 

även lyssna på favoritmusik eller pod-radio som strömmas från mobilen via 

Bluetooth. Ljudet är av riktigt hög kvalitet och basen är fantastisk!

Var rädd om din hörsel! 
En hörselskada läker aldrig, så använd hörselskydd 100% av tiden i bullriga miljöer 

100% användning
Ger förväntat skydd.

90% användning
Praktiskt taget inget skydd.

99% användning
Bara fem minuters oaktsamhet 
per dag minskar effekten av ditt 
hörselskydd markant.

Batterityp: 2 x AA 1,2-1,5V (Alkaliska eller laddningsbara 
NiMH-batterier)

Driftstid: Medhörning + radio + Bluetooth standby > 32 h

Medhörning + radio + Bluetooth aktiv > 23 h

Laddningstid: 10 h

Anslutningar: Bluetooth®

3,5 mm AUX-kontakt

Artiklar

Art nr: Beskrivning:

MRX21AWS5 WS Alert XP med hjässbygel

MRX21P3EWS5 WS Alert XP med hjälmfäste

MRX21AWS5-ACK WS Alert XP med hjässbygel inkl. batteri & laddare

Art nr: Beskrivning:

HY81 Hygienkit

FR09 USB laddkabel

FR08 USB adapter för vägguttag

FL6CE/1 Kabel till MP3 med 3,5 mm stereo kontakt

LR6NM Laddningsbara AA-batterier NiMH

MT53N-11-A44 Talmikrofon

M995 Vindskydd för talmikrofon
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Inbyggd FM-radio

Knappstyrning

Medhörningsmikrofoner

Bluetooth funktion

Bullerdämpande
talmikrofon


