Phonak Hearing Protection

Phonak Motorsport™

Til dig der kører motorcykel, har vi udviklet et særligt høreværn, der bidrager til en mere involveret køreoplevelse. Ved at fjerne generende
vej- og vindstøj, har vi skabt et bedre og sikrere førermiljø, hvor du bedre kan koncentrere dig om kørslen og dine omgivelser i trafikken. Med
Phonak Motorsport i ørerne, kan du bedre høre din intercom, motor og gearkasse. Gevinsten er bedre koncentration og øget komfort og
velvære. Det betyder højere sikkerhed.
Sikkerhed og komfort
Phonak Motorsport er støbt specielt til dine ører, for at give dig den bedste pasform og komfort. Høreværnet blokerer skadelig støj, mens
trafiklyde, samtale, mobiltelefon passerer. Phonak Motorsport reducerer lavfrekvent vindstøj, der typisk giver træthed og nedsat koncentration.
Mange brugsmuligheder
Selv om Phonak Motorsport primært er udviklet til motorcykelkørsel og anden motorsport, kan de også bruges i fritid f.eks. når du rejser med
fly, tog eller bus, samt på arbejde.
Generel information
Phonak Motorsport fremstilles efter aftryk af dine ører, hvilket sikrer perfekt pasform og komfort. Propperne produceres i medicinsk silicone.
Du kan bestille Phonak Motorsport i forskellige farver. De formstøbte høreværn har desuden indbygget støjfilter, der er tilpasset dit behov for
støjdæmpning.
______________
Phonak Hearing Protection tilbyder et bredt sortiment af høreværn og dæmpningsfiltre. Der findes Phonak høreværn til jægere og sportsskytter,
motorcyklister, musikere, militær, politi, piloter, håndværkere og industriarbejdere. Vi leverer de bedste løsninger til både virksomheder og
private, og giver professionel rådgivning og bistand i korrekt valg og brug af høreværn.
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Phonak Motorsport
Vores forskellige filtre mod støj.
Du kan vælge mellem forskellige dæmpningsfiltre til dine Phonak høreværn. Udover montering af dæmpningsfiltre kan
der indsættes ShotKiller filtre, der samtidig giver dig en perfekt dæmpning mod kraftig impulsstøj.
Tekniske data i overensstemmelse med EN 352-2:2002

H: High frequency attenuation (f > 2000 Hz)
M: Medium frequency attenuation (f > 500 Hz and f < 2000 Hz)
L: Low frequency attenuation (f < 500 Hz)
SNR: Single Number Rating
Filterskifte
Hvis dit behov for dæmpning ændrer sig, er du velkommen til at kontakte os.
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