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Oorbescherming ZEKLER 412RDB
Comfortabele oorbescherming met ingebouwde FM stereo radio, omgevingswaarneming en draadloze Bluetooth® technologie
om verbinding te maken met uw telefoon en muziek te beluisteren. Wanneer u een telefoonoproep ontvangt wordt de muziek
gepauzeerd en de FM radio gedempt. Voor veiligheidsredenen wordt de omgevingswaarneming behouden. Goede demping van
lage, hoge en medium frequenties. Hoofdbeugel met vork bevestiging. De brede oorkussens geven een constante beugeldruk
en zorgen voor comfortabel gebruik.

• Draadloze Bluetooth® technologie voor verbinding met mobiele telefoon, laptop, tablet
• Microfoon met e�ciënte geluidsdemping voor duidelijke communicatie in luidrichtige omgeving
• ”Side Tone” functie zodat u normaal kan spreken in zeer luide omstandigheden
• Voor veiligheidsredenen blijft de omgevingswaarneming bij inkomende gesprekken behouden
• ”Adaptive Volume Control” functie zorgt ervoor dat het volume bij inkomende gesprekken automatisch
 wordt gedempt, rekening houdend op het omgevingsgeluid
• FM stereo radio 88 - 108 MHz met volume demper (82dB(A))
• ”Automatic Frequency Control” (AFC) onderdrukt het ruis wanneer tussen radiokanalen wordt gezocht.
        AFC zet de geselecteerde kanalen vast en onthoudt deze in omgevingen met lagere ontvangst.
• Automatische verandering tussen Stereo/Mono voor een stabieler geluid afhankelijk van de ontvangst
• Systeem van omgevingswaarneming zorgt ervoor dat de zachte omgevingsgeluiden beter hoorbaar zijn
 en dat de zware en hoge geluiden afgezwakt worden
• Dempingsniveau 2
• 3,5mm AUX-houder
• Kabel met 2 x 3,5 mm stereo stekker inbegrepen
• Aanpasbare hoofdbeugel
• Zachte en vervangbare hoofdkussens
• Brede, comfortabele en makkelijk te vervangen oorkussens
• Tot 10m bereik met Bluetooth®
• Geleverd met 2x 1,5V AA batterijen
• Herlaadbare batterijen (HR6 2100 mAh) en batterijlader beschikbaar als optie. Laadt op in 3 uur met de muurstekker en 
 ongeveer 8 uur in USB stekker
• Gebruiksduur van ongeveer 23 uur wanneer alle functies in gebruik zijn

Voldoet aan EN 352-1, 352-4, 352-6, 352-8 en EMC-richtlijn 89/336/EEC.
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Standard deviation (dB) 6,3 4,5 4,2 3,5 4 3,6 3,5 5,4
Anticipated attenuation (dB) 14,7 13,9 16,9 24,2 32,9 32,5 38,6 33,4

Code Beschrijving Type Unit Pak

380682161

380684068

Hoorbescherming

Herlaadbare AA (HR6) batterijen

412RDB

HR6

STUK 1

PAAR 1

380684100 Universele oplader met USB kabel STUK 1

380684076 Complete microfoon STUK 1

380684084 Mousse voor microfoon STUK 1

380684092 Mousse voor omgevingswaarneming PAAR 1

380684043 Kabel 3,5mm x 2 STUK 1

380684118 Hygiëne kit HK3B KIT 1

380684035 Comfort ring CR1 ZAK

Inhoud

20 1


