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3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI headset

Sikrer dig et stille arbejdsmiljø

Beskyttet og forbundet: 
arbejd, tal og lyt



Ny mobilapp, som gør 
det hurtigere at opsætte 
og justere headsettet
Dit høreværn kan sikre dig et stille arbejdsmiljø. 
Opret forbindelse til en eller to enheder via 
Bluetooth® MultiPoint-teknologien, og tal med 
normal stemmeføring, selv i støjfyldte miljøer, 
med den støjdæmpende mikrofon.

Ved at tilslutte headsettet til 3M™ Connected 
Equipment-appen kan du let navigere i headsettets 

menuer og justere alle indstillinger, herunder 
omgivelseslydens lydstyrke og FM-radiostationer.

Appen giver øjeblikkelig adgang til brugsanvisningen, 
produktvejledninger, instruktionsvideoer og ofte 
stillede spørgsmål. Appen findes på engelsk samt 
en lang række andre sprog, og den er kompatibel 
med iOS og Android.

Store knapper og  
stemmestyrede menuer

De store trykknapper er nemme  
at bruge, selv når du har handsker på.  

En stemme i høreværnet fortæller, 
hver gang du ændrer en indstilling. 

Du kan justere indstillingerne  
på headsettet uden at tage det af.

Tal i et almindeligt stemmeleje, 
også på steder med 110 dB
Slut med at råbe. Med den støjdæmpende 
mikrofon kan du tale med normal 
stemmeføring.

Headset med forbedret 
omgivelseslyd 

Når du har brug for det, så hjælper  
mikrofonen til omgivelseslyd dig  

med at høre køretøjer i nærheden, 
alarmer og andre advarselssignaler, 

samtidig med at din hørelse er sikkert 
beskyttet (30 dB SNR). Push to listen-
funktionen skruer øjeblikkeligt ned for 

volumen af din Bluetooth® eller FM-radio, 
mens den øger omgivelseslyden.

Slidstærk, holdbar elektronik
Designet med dobbelte kopper beskytter 
elektronikken mod fugt, slag osv. Slukker 
automatisk efter 4 timer uden brug. 
Stemme i høreværnet oplyser "Low 
battery". Bruger to AA-alkalinebatterier 
eller de valgfrie genopladelige batterier.

To modeller: headset  
eller hjelmmontering
Begge modeller har slidstærke bøjler  
i rustfrit stål, der giver en vedvarende 
behagelig pasform.

Integreret FM-radio 
med stemme som oplyser 
frekvens for kanalvalg

Bluetooth® MultiPoint 
forbindelse og fleksibilitet

Hold forbindelsen! Øjeblikkelig, 
problemfri forbindelse til to Bluetooth®-

enheder, f.eks. to mobiltelefoner eller en 
mobiltelefon og en tovejsradio.

Tilslutning til en iOS- og Android-
kompatibel mobilapp gør opsætningen 

og justeringen af headsettet lettere. 
 

FM

Bluetooth® MultiPoint-
teknologi, som kan 
tilsluttes til en eller 
to eksterne enheder 
til håndfrie opkald og 
streaming

Niveauafhængig  
funktion til 
omgivelseslyd giver 
dig mulighed for at 
høre og opfange flere 
lyde omkring dig

Indbygget 
FM-radio

Støjdæmpende 
Boom-mikrofon 
sikrer, at tale 
høres tydeligt selv 
i støjfyldte miljøer

Tilslut headsettet med 
"3M™ Connected 
Equipment"-
mobilappen, der både 
understøtter Android 
og iOS



3M™ PELTOR™ 
WS™ ALERT™ XP 

3M™ PELTOR™  
WS™ ALERT™ XPI

Produktnummer MRX21*2WS6* MRX21*3WS6*

Bluetooth®-tilslutning En

To (Bluetooth® MultiPoint 
giver mulighed for 

øjeblikkelig forbindelse med 
op til to Bluetooth-enheder)

Bluetooth® til streaming og tale V V

Støjdæmpende boom-mikrofon V V

Mobilapp-tilslutning X V

Stemmestyret menusystem V V

Niveauafhængig funktion 
til omgivelseslyd V V

Indbygget FM-radio V V

En stemme oplyser frekvensen ved 
søgning efter FM-radiostationer X V

Afspil/Pause/Spring over-
funktioner på headsettet 
ved streaming

X V

Med push to listen-funktionen 
(PTL) kan du let tale med personer 
i din umiddelbare nærhed. Volumen 
på Bluetooth®/radioen bliver lavere, 
og omgivelseslyden bliver højere

X V

Mulighed for hjelmmontering V V

Farve Sort Blå/lyserød

Produktsammenligning 
for 3M™ PELTOR™ 
Bluetooth® Headset

"Mit WS ALERT XPI headset er lige så vigtigt som 
min mobiltelefon i løbet af min arbejdsdag. Hvis jeg 
glemmer mit headset derhjemme, tager jeg hjem igen 
for at hente det. På mit arbejde har jeg konstant behov 
for at ringe til både kolleger og kunder. Hvis jeg ikke 
har headsettet på, bruger jeg alt for meget tid på at 
stoppe arbejdet for at gå hen til et roligt sted, hvor 
jeg kan bruge min mobiltelefon.  Og nu, hvor jeg har 
den nye mobilapp, kan jeg hurtigt se og justere alle 
indstillingerne til mit headset direkte på telefonen. 
Min absolutte favoritfunktion er, at jeg let kan gemme 
de FM-radiokanaler, jeg bedst kan lide. Appen giver 
mig også en påmindelse, når jeg skal skifte mit headsets 
hygiejnesæt – noget, der ellers er let at glemme."

David Dopping, elektriker og blikkenslager

For hvert headset, der sælges, vil 
3M donere penge til både Swedish 
Breast Cancer Association og 
Swedish Prostate Cancer Association 
for at støtte kræftforskningen og 
informationen om kræft (op til 
100.000 SEK pr. forening). Headset-
brugerne kan så vise deres støtte til 
informationen om kræft ved at sætte 
lyserøde eller blå skaller på.

3M™ Connected Equipment

3M™ Connected Equipment
App Store (iOS)

3M™ Connected Equipment
Google Play (Android)

Få appen ved at  
bruge QR-koderne 
nedenfor ...



Genbrug venligst. Trykt i Sverige. © 3M 2019. 
Alle rettigheder forbeholdes. Bluetooth® er et registreret 
varemærke, der tilhører Bluetooth SIG, Inc. Enhver brug 
af sådanne mærker sker i henhold til en licens med 3M. 
3M, PELTOR, WS og ALERT er varemærker tilhørende 
3M og anvendes i henhold til en licens i Canada.

Tekniske specifikationer
Headset-modeller

Tilbehør

Dæmpningsværdi
Hovedbøjle: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB
Hjelmmontering: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB

1) Headset til hjelmmontering er godkendt til brug sammen med forskellige 
sikkerhedshjelme. Se brugsanvisningen for listen over kompatible hjelme.

Produktnummer Beskrivelse Gammelt 3M ID SAP ID

HY82 3M™ PELTOR™ HY82 hygiejnesæt (tætningsringe og dæmpningspuder) UU008567388 7100122439

FR08 3M™ PELTOR™ FR08 Vægkontakt 230 V til USB XH001680194 7000108521

FR09 3M™ PELTOR™ FR09 Opladerkabel med USB XH001680616 7100075611

LR6NM 3M™ PELTOR™ LR6NM genopladelige AA-batterier NiMH, 2 stk. XH001659693 7100064688

M995/2 3M™ PELTOR™ M995 vindhætte til mikrofon, 2 stk. XH001679154 7010044372

HYM1000 3M™ PELTOR™ Beskyttelsestape til mikrofon, 4,5 meter XH001651328 7100064281

HY100A 3M™ PELTOR™ HY100A Clean hygiejneringe, engangsbrug til  
tætningsringe, selvklæbende, 100 stk./æske

XH001651351 7100064410

3M Personal Safety Division 
3M a/s
Hannemanns Allé 53  
DK-2300 København S, Danmark

Internet: www.3Msikkerhed.dk

Produktnummer Beskrivelse Gammelt 3M ID SAP ID

MRX21A3WS6 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, app, blå, hovedbøjle UU010322590 7100205302

MRX21P3E3WS6 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, app, blå, hjelmmontering1 UU010321964 7100205304

MRX21A3WS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, inkl. ACK (FR09, FR08, LR6NM), app, blå, hovedbøjle UU010322723 7100205299

MRX21P3E3WS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, inkl. ACK (FR09, FR08, LR6NM), app, blå, hjelmmontering1 UU010322947 7100205297
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3M™ PSD-produkter er kun beregnet til erhvervsbrug.

www.Facebook.com/3mpeltor www.Instagram.com/3mpeltor www.Youtube.com/3mpeltor


