
Especificações

Avaliação de Redução de Ruído  24dB (com tampas de filtro inserido)
Cor    Preto, Transparente, Laranja
Tamanho    P, M, G
Filtro    Sim
Haste    Triplo flange
Radio Comunicador Compatível  sim
Colhedores Incluídos   destacáveis

Descrição

 EP4 Sonic  Defenders® Plus proteger a sua audição, sem interferir com 
a sua capacidade de ouvir sons de rotina ou conversas. Sons, em níveis seguros, 
são autorizados a passar no canal do ouvido, enquanto ruídos potencialmente 
prejudiciais (acima de 85dB) são reduzidos a níveis seguros através de um design 
patentiado que incorpora um filtro de redução de ruído especial. EP4s incluem 
tampas de filtro anexados, que podem ser inseridas para proteção adicional e 
bloquear o ruído de nível inferior, como o ouvido em um avião, onde ouvir sons do 
ambiente ou conversas. O código de cores para a direita / esquerda Sonic 
Defenders Além disso, são feitas de um polímero macio, mas resistente, 
hipoalergênico e é ergonómico, com um design ajustável-tronco, proporcionando 
um ajuste seguro e conforto durante todo o dia, e de vida do produto estendida (até 
6 + meses, dependendo do uso e cuidados). E o seu design de baixo perfil significa 
que eles podem ser usados   enquanto usava um capacete ou máscara, ou 
enquanto estiver usando um telefone ou fone de ouvido. Disponível em 
transparente, preto ou laranja.

 Confortáveis   EP4 Sonic Defenders Plus também servir como fones de 
ouvido para os sistemas de radiocomunicação compatíveis, basta remover o filtro 
de redução de ruído e colocar o fone de ouvido para o sistema. NOTA: EP4 fone de 
ouvido já não oferece proteção auditiva uma vez que o filtro de redução de ruído foi 
removida.

 EP4s estão disponíveis em pequena (P), médio (M) e grande (G). 
Tamanho adequado é baseado nas dimensões da concha do seu ouvido. Tamanho 
"médio" se encaixa a maioria das pessoas. Para aqueles com menores (de 
diâmetro) canais de orelha, a haste de dois flange dos nossos EP3 Defensores do 
Sonic pode fornecer um ajuste melhor do que três flange da haste do EP4.
 
 Para melhor ajuste, clique na imagem Quadro de Dimensionamento 
pequeno em à esquerda.

 EP4 Sonic Defenders Plus são vendidos como um único conjunto 
esquerda / direita ou em uma caixa contendo 25 conjuntos. Cada conjunto é 
embalado em uma caixa de transporte conveniente e inclui um cordão de polímero.

características

 24dB Avaliação de Redução de Ruído (NRR) com tampas de filtro inserido.
 Reduz os níveis de ruído potencialmente perigosos acima de 85dB.
 Ouça os níveis sonoros de segurança (com tampas de filtro para fora), como 

se você não estivesse usando tampões para os ouvidos.
 EarLock™ por SureFire™ anel de retenção utiliza sete pontos de contato para 

bloquear fone de ouvido no lugar e se encaixam da mesma forma, oferece 
vedação segura e conforto durante todo o dia.

 Feita a partir de polímero hipoalergênico, de grau médico, que é macio, 
durável e de longa duração.

 Design de perfil baixo permite mantê-los no lugar, enquanto vestindo uma 
máscara, capacete, chapéu, ou durante o uso de telefone, fones de ouvido, ou 
almofadas audição complementar.

 Servir como fones de ouvido para os sistemas de comunicação por rádio 
compatível.

 Disponível em transparente, preto ou laranja.
 Incluso cordão de polímero de 66 cm.
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