
Especificações

Avaliação de Redução de Ruído 26dB
Cor    Preto, Incolor, Laranja
Tamanho   P, M, G
Filtro    Não
Haste    Triplo flange
Radio Comunicador Compatível Não
Incluídos Colhedores  destacáveis

Descrição

EP5

 Acessíveis, reutilizáveis   "de bloco cheio" EP5 EP5 Sonic 
Defenders® Max utiliza uma, ajustável, caule triple-flange macio para 
selar o canal do ouvido e bloquear sons potencialmente prejudiciais, 
proporcionando uma impressionante classificação de redução de 
ruído (NRR) de 26dB. EP5s são uma excelente escolha para 
aplicações industriais, tático e aplicações gerais onde é desejada a 
máxima proteção contra os níveis de ruído contínuo e a capacidade 
de ouvir sons do ambiente ou conversas. Feita a partir de polímero 
macio, mas resistente, hipoalergênico e que caracteriza nossa 
EarLock patenteado™ pelo projeto SureFire™ para retenção 
incomparável e um bom ajuste de cada vez, EP5s proporcionar 
conforto durante todo o dia e de vida do produto estendida (3 ou + 6 
meses, dependendo do uso e cuidados). Seu perfil baixo permite que 
eles sejam usados   com uma máscara, capacete, ou abafadores 
auditivos complementares, bem como torna mais confortável para 
dormir. EP5s vêm em três tamanhos, pequeno, médio e grande, o 
médio cabe a maioria dos adultos.

características

 Design "Full-bloco" fornece 26dB Avaliação de Redução de Ruído 
(NRR) para proteger contra o ruído potencialmente prejudiciais

 Macio, ajustável, caule triple-flange oferece vedação segura no 
canal auditivo e conforto durante todo o dia

 Feita a partir de polímero hipoalergênico classe médica que é 
macio, confortável e durável

 EarLock™ por SureFire™ anel de retenção utiliza sete pontos de 
contato para bloquear fone de ouvido no lugar e adapta-se da 
mesma forma todas as vezes

 Design de baixo perfil permite mantê-los no lugar, enquanto 
vestindo uma máscara, capacete, chapéu, ou enquanto estiver 
usando abafadores auditivos suplementares

 Incluso cordão de polímero de 66 cm

 Disponível em claro, preto ou laranja

SUREFIRE - EP5 SONIC DEFENDERS® MAXSUREFIRE - EP5 SONIC DEFENDERS® MAX
Full-Block, Triple-Flange Earplug with 26dB NRR
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