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Iedereen kent het belang van gehoorbescherming op 
de werkplek. Het afnemen van gehoorbescherming om 
te kunnen communiceren in luide omgevingen kan uw 
veiligheid echter in gevaar brengen. Maak daarom een 
slimme keuze en bescherm uw gehoor terwijl u ook nog 
veilig kunt communiceren op de werkplek. 
Met het 3M™ PELTOR™ draadloze communicatie 
accessoire maakt u van de Peltor X-serie gehoorkap een 
handsfree draadloze communicatiekap, geschikt voor 
gebruik in rumoerige omgevingen. 
Dat is gehoorbescherming en communicatie zonder 
compromis, zo werkt de X-serie slimmer.

Maak met je 
passieve kap een 
communicatie 
overstap.

 Ŕ  Draadloze Bluetooth®-technologie
 Ŕ  Geluidsneutraliserende microfoon
 Ŕ  In enkele seconden gemonteerd
 Ŕ  8 uur gespreks-/streamtijd
 Ŕ  Bestand tegen ruwe 

omgevingselementen (IP54)
 Ŕ  Eenknopsbediening

Klik en klaar! Verwijder het oorkussen en  
klik het accessoire op zijn plaats.*

3M™ Gehoorbescherming

*De gehoorkappen zijn apart verkrijgbaar.



Kies voor heldere communicatie 
zonder uw veiligheid in het  
gedrang te brengen.
Maak of ontvang belangrijke oproepen zonder dat u uw gehoorbescherming moet afnemen of de 
lawaaierige werkplek moet verlaten. Communiceer met andere teamleden via een druk op de knop. 
Dankzij het 3M™ PELTOR™ draadloze communicatie accessoire bent u altijd verbonden, zodat u 
updates kan ontvangen, vergaderingen kan plannen, leveringen kan opvolgen, enz.
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Producten van de afdeling Persoonlijke Veiligheid van 3M zijn uitsluitend bestemd voor gebruik op de werkplek.

© 3M 2018. Alle rechten voorbehouden. 3M is een handelsmerk van de 3M Company, gebruikt onder licentie in Canada, en 
PELTOR is een handelsmerk van 3M Svenska AB, gebruikt onder licentie in Canada. Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s 
zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van dit merk door 3M gebeurt onder licentie.
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Bestelinformatie
Short ID 3M SAP ID Productbeschrijving Aantal/doos

MT67H05WS6 7100142644
3M PELTOR™ draadloze communicatie accessoire, 
ontworpen voor gehoorkappen van de X-serie 10 Stuks

Technische specificaties
Gespreks-/streamtijd: Ongeveer 8 uur 

Stand-bytijd: Ongeveer 250 uur 

Laadtijd: Ongeveer 3 uur

Bedrijfstemperatuurbereik: -20°C tot 55°C

Opslagtemperatuurbereik: -20°C tot 35°C 

Gewicht van het accessoire: 55 g

Meer info over slimmer werken op  
3MSafety.nl/PELTORXserie of 3MSafety.be/PELTORXserie

Beschikbaar voor X1A-X5A P5E en voor de gehoorkappen met hoofdband.

Geschikt voor de meeste gehoorkappen van de 3M™ PELTOR™ X-serie.

3M Nederland B.V.
Personal Safety Division
www.3MSafety.nl

3M Belgium bvba/sprl
Personal Safety Division
www.3MSafety.be

Luidspreker

Geluidsneutraliserende 
microfoon

Oorkussen

Micro-USB 
oplaadpoort

Multifunctionele  
knop en statuslampje

Draadloze Bluetooth®-technologie 
synchroniseert met mobiele apparaten


