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Teknisk data

Batterityp: 2 x AA 1,2-1,5V (Alcaline eller laddningsbara 

NiMh-batterier)

Driftstid: Surround +FM radio+ Bluetooth® (standby) > 32 h

Surround + FM radio+ Bluetooth® (aktiv) > 23 h

Laddningstid: 10 h

Trådlös anslutning: Bluetooth® 2.1

Kabelanslutning: 3,5 mm AUX-kontakt

Produkt

Art nr Beskrivning
MRX21AWS5 WS Alert XP med hjässbygel

MRX21P3EWS5 WS Alert XP med hjälmfäste

Tillbehör 

Art nr Beskrivning
HY81 Hygienkit

FR09 USB laddkabel

FR08 USB adapter för vägguttag

FL6CE 3,5 mm till 3,5 mm kabel

LR6NM Laddningsbara AA-batterier

Med 3M™ Peltor™ WS™ Alert XP introducerar vi en ny epok i 

hörselskyddens värld. I 3M Peltor WS Alert XP har vi samlat så 

många smarta funktioner och sofistikerad teknik att vi med fog 

kan benämna slutresultatet som revolutionerande. Vilket i sin tur 

innebär att du inte ens för en sekund behöver avbryta det du håller 

på med i en bullrig miljö.

Du har FM-radio med suverän mottagning tack vare en ny 

uppgraderad radiokrets. Via Bluetooth® talar du obehindrat i 

mobiltelefon eller strömmar musik. Samtidigt som du skyddar din 

hörsel från alla skadliga ljud har du en oöverträffad medhörning 

och kan kommunicera med människor i din närhet på en normal 

samtalsnivå. 

Välkommen till den nya generationens hörselskydd.

Dämpningsvärden, SNR 
Dämpningsvärdena och bullernivåer för hörselskyddet är testat och godkänt enligt  
SS-EN 352-4: 2001, 2002, SS-EN 352-8: 2002, SS-EN 352-1: 2002 och SS-EN 352-3: 2002. 
Certifikat utfärdat av CombiTech AB, SE-73281 Arboga, Sverige



3M erkänner varje varumärkesägares rättigheter som anges i denna broschyr.

Lyssna på ditt favoritprogram
Att musik underlättar arbetet är närmast en naturlag. Detta har vi tagit fasta på. 

3M™ Peltor™ WS™ Alert XP är utrustad med en ny förbättrad antenn samt en uppgraderad radiokrets som 

ger suverän FM-mottagning. Sökning av önskad radiokanal sköts enkelt och smidigt via lättmanövrerade 

knappar. I hörselskyddet finns dessutom en minnesfunktion för snabbval av förinställda kanaler. 

Högkvalitativa högtalare
Givetvis lyssnar du i stereo via högkvalitativa högtalare som ger en fyllig och behaglig ljudupplevelse. 

Volymen kan höjas upp över 82 dB under endast kortare perioder, varefter ljudet automatiskt reduceras för 

att skydda din hörsel.

Handsfree-telefon via Bluetooth® 
En bullrig miljö ska aldrig behöva vara ett hinder för kontakt med omvärlden, inte ens under pågående 

arbete. Och som sagt, hörselskyddet ska sitta på hela tiden!

Det lyckas du med genom att WS Alert XP ansluter snabbt och enkelt till din mobiltelefon med Bluetooth®. 

Det enda du behöver tänka på är att förvara mobiltelefonen inom 10 meters avstånd, till exempel i 

fickan. En elektronisk röst meddelar att du har ett inkommande samtal, du svarar genom att trycka på 

svarsknappen och kan sedan prata obehindrat utan att avbryta det du håller på med. Ljudnivån på eventuell 

radio eller musikströmning reduceras automatiskt. 

Den bullerdämpade mikrofonen filtrerar bort omgivande ljud så att den du pratar med hör din röst klart och 

tydligt oavsett bullernivån runt omkring. När du avslutar samtalet återupptas musiken per automatik. 

- för säkerhets skull 
För dig som upplever att du bor i dina hörselskydd, nu har vi byggt ett nytt hem till dig. Oavsett hur ofta du behöver 
använda hörselskydd är vi övertygade om att 3M™ Peltor™ WS™ Alert XP är fullmatad med just de smarta funktioner 
som du aldrig mer vill vara utan. Allt för att du ska kunna ha dem på hela tiden. 
Låt oss berätta hur:  

och roligare

Bluetooth® möjliggör direkt och diskret 
kommunikation. Med den välplacerade PTT-/
svarsknappen på vänster kåpa kan du enkelt 
kommunicera via komradion eller ta emot/avvisa 
samtal på mobiltelefonen.

Överlägsen medhörning 
Samtidigt som alla skadliga oljud effektivt utestängs kan du 

via medhörningsfunktionen klart och tydligt höra omgivande 

ljud och samtala med människor i din närhet utan att lyfta på 

kåpan och därmed riskera att skada din hörsel. Parallellt med 

att alla impulsljud dämpas till maximalt 82 dB, förstärks de 

svagare ljuden så att du till och med uppfattar dem bättre med 

än utan hörselskyddet.

Strömma musik eller lyssna på MP3 
Med den uppgraderade Bluetooth®-tekniken, kan du 

naturligtvis även strömma musik trådlöst från exempelvis 

Spotify® eller iTunes®, antingen via mobiltelefonen eller 

laptopen. Det är lika enkelt som att spela dina nedladdade 

MP3-filer. Annan extern utrustning kan anslutas via en kabel. 

Säkerhet

För att ett hörselskydd ska skydda effektivt bör det användas 100% av tiden. Även om man bara tar av det 

för en kort stund minskar effekten avsevärt och risken för hörselskador ökar. I och med att WS Alert XP har 

medhörningsfunktionen, möjligheten att prata i telefon eller i kommunikationsradio och lyssna på musik, kan 

användaren ha hörselskyddet på 100% av tiden utan att känna sig isolerad. 

Vikten av att använda hörselskydd 100% av tiden

Volymsänkning

Konfigurationsmeny

On/Off - Läge

Nivåberoende mikrofon

Minnesfunktion

Talmikrofon

Bluetooth® / PTTVolymhöjning

+

3M Peltor WS Alert XP i korthet

• Anslutning till mobiltelefon via Bluetooth® för telefonsamtal eller 

för att strömma musik

• Dynamiska högtalare för fylligare och behagligare ljudupplevelse

• Snabb, enkel inställning av radiostationer

• Minnesfunktion för snabbval av radiostationer

• En elektronisk röst guidar dig 

• Batteriladdning via kabel ansluten till eluttag eller USB

• Ny generation radiokrets för optimal FM-radiomottagning

• Omedelbar dämpning av skadliga impulsljud

• Avancerad funktion för medhöring, omgivande ljud uppfattas 

tydligt och samtal kan föras på normal samtalsnivå

•  Medhörningen kan användas samtidigt med telefonsamtal/musik     

eller radiolyssning

• Dual shell konstruktion skyddar elektroniken i kåpan

100% användning
Ger förväntat skydd.

90% användning
Praktiskt taget inget skydd.

99% användning
Bara fem minuters slarv per dag 
reducerar effekten avsevärt av 
hörselskyddet.

Smartare


