
3M™ PELTOR™ LEP-100
 *  Vaimentaa melun
 *  Kuulet varoitusäänet
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 Kuulevat korvatulpat
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varoitusäänet -   3M™ PELTOR™ LEP-100
Uudet ja ainutlaatuiset kuulevat korvatulpat, joilla voit paikantaa ympäristön äänet,
kuulla puheen ja varoitussignaalit ilman korvatulppien poistoa. Korkeat äänet, melu 
ja impulssimelu vaimennetaan sekunnin murto-osassa suojaten kuulovaurioilta.
Tehokkaasti vaimentavat korvatulpat  sopivat jokaiseen korvakäytävään. Korvatulpat ovat 
kevyet, eivät haittaa päähineen käyttöä, ja ovat mukavat  käyttää kuumissakin olosuhteissa.

Kosteudensieto:
Korvatulpat muotoiltu, niin
että mikrofoni altistuu  
mahdollisimman vähän kosteudelle.

Lataus:
Korvatulpat ladataan kotelossa, jonka 
virtalähteenä on 3 AA-alkaliparistoa.
Käyttöaika yhdellä latauksella jopa
16 tuntia.

Kuulevat korvatulpat vaimentavat melun - kuulet 

Ympäristömikrofoni 
Korkeat äänet, melu ja impulssimelu
vaimennetaan sekunnin murto-osassa.

Korvatulppien nauha:
Toimitukseen sisältyvän nauhan kiinnityskohta.
  

Suojaus:
Tehokkaasti vaimentavat
korvatulpat sopivat jokaiseen
korvakäytävään. Korvatulpat ovat
kevyet ja miellyttävä käyttää 
kuumissakin olosuhteissa. Ultrafit-viestintä-
korvatulppia saatavana kolme eri kokoa.

Muotoilu:
Erityinen muotoilu suunniteltu 
niin, että kosketuspintaa on vähän,
tämä lisää käyttömukavuutta.

Äänet:
Vaimennus tai vahvistus on
säädettävissä kolmeen eri 
tasoon: -6 dB / 0 dB / +10 dB)
 Asetukset yhdellä painikkeella. 



Kommunikointi
3M ™ PELTOR™ LEP-100 kuulevan korvatulpan myötäkuuntelutoiminto 
mahdollistaa puheen ja varoitusäänien kuulemisen. Korvatulppia ei tarvitse
myöskään poistaa työvaiheiden välillä. Kuulevan toiminnon ansiosta
saavutetaan parempi turvallisuus ja työn tuottavuus. 

Yhteensopivuus
3M ™ PELTOR ™ LEP-100 korvatulpat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi 
muiden 3M-henkilönsuojaimien kanssa, esim. suojalasit, kypärät, visiirit jne.

Käyttömukavuus
Muotoiltu korvatulppa istuu tiiviisti korvakäytävään, joka lisää turvallisuutta ja  
käyttömukavuutta.

Kuulevat 3M™ PELTOR™ LEP-100 korvatulpat
auttavat suojaamaan kuulosi sekä parantamaan
suuntakuuloasi ja viestintämahdollisuuksia  
haastavissa ympäristöissä. Uusimmalla kuulevalla
tekniikalla varustettu LEP-100 auttaa suojaamaan
kuuloa melussa ja parantaa suuntakuuloa hiljaisissa           
ympäristöissä. Käyttökohteita mm. rakennus- ja
kunnossapitoteollisuus,smetsästys ja ammunta.

Kosketuspinta:
Teräsosat varmistavat
hyvän kosketuksen
latauslaitteeseen.

Tiiviys:
Latauskotelon kotelointiluokka
IP54. Kuiva ja puhdas, 
kosteudelta suojattu säilytys.

Compatto, efficiente ed efficace nella protezione dell’udito

USB-liitäntäpaikka: 
Micro USB :  
Korvatulpat voidaan ladata tieto-
koneessa tai ulkoisella laturilla
Micro B USB-liitännän kautta.LLataustilan LED-ilmaisin                                                                  

Punainen = Latauksessa
Punainen vilkkuva = Ei latauksessa
Äkillinen punainen vilkkuva= Lämpötilaraja ylitetty
Keltainen =  Ladattava, paristo tyhjä
Keltainen vilkkuva =  Ei lataa, paristo tyhjä
Vihreä = Lataus päättynyt. Täysi lataus.

Latauskotelo:
Korvatulpat ladataan kotelossa, jonka 
virtalähteenä on 3 AA-alkaliparistoa.

Nauha sisältyy toimitukseen:
Korvatulppien nauhaa
voidaan säilyttää kotelossa.
Saatavana vaihtonauha.




