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Īpašības
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Citas preces pēc pieprasījuma

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls

Īpašības

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Svars       394 g

Baterijas       2 x AA

Savienojums      Rācija

Darbības laiks      20 h

AizsardzībaKrāsa

Tumši zila SNR: 32 dB 586.29  709.41 MT53H7A4400-EU

Saziņa trokšņainā vidē nekad nav bijusi vieglāka un drošāka. Austiņas 3M™ 
Peltor™ LiteCom ir izturīgas, kas paredzētas lietošanai daudzās darba vidēs. 
Vadu nesaturošais divvirzienu radio pieļauj divvirzienu sarunu pat 8 kanālos, 38 
apakškanālos, un tam ir diapazons līdz vienam kilometram.

Peltor™ LiteCom

Savienojums      Bluetooth

Darbības laiks      78 h

Svars       393 g

Baterijas       2 x AA

Aizsardzība

Melna/Neona zaļa SNR: 30 dB  341.43  413.12 MRX21A4WS6

Krāsa

Saglabājiet komunikāciju un aizsardzību. Bluetooth® austiņas ar trokšņu 
slāpēšanas mikrofonu savienojas ar jūsu mobilo tālruni, lai veiktu brīvroku 
zvanus un straumētu mūziku trokšņainā vidē. Austiņas palīdz aizsargāt pret 
bīstamiem trokšņiem un tajā pašā laikā palīdz veicināt jūsu situācijas izpratni, 
izmantojot apkārtējās vides trokšņa līmeņa noteikšanas funkciju. Austiņas tiek 
sinhronizētas arī ar mobilo lietotni, lai lietotāji varētu viegli iestatīt un pielāgot 
austiņas.

Peltor™ WS™ Alert™ X

Dzirdes aizsardzība / Komunikāciju austiņas



Dzirdes aizsardzība / Komunikāciju austiņas

Svars       449 g

Akumulators      Litija jonu

Savienojums      Rācija

Darbības laiks      20 h

AizsardzībaKrāsa

Neona zaļa SNR: 33 dB  984.17  1 190.84 MT73H7A4410-EU

Nākamās paaudzes aizsardzības sakaru risinājums. Ar integrētu, iepriekš 
ieprogrammētu analogo divvirzienu radio, trokšņu slāpēšanas mikrofonu un 
apkārtējās vides trokšņa līmeņa noteikšanas funkciju un pielāgošanu, LiteCom 
Plus austiņas ne tikai palīdz aizsargāt pret bīstamiem trokšņiem, bet arī 
atvieglo saziņu trokšņainā vidē.

Peltor™ LiteCom Plus

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

Svars       449 g

Akumulators      Litija jonu

Savienojums       Bluetooth®/Rācija

Darbības laiks      18 h

AizsardzībaKrāsa

Tumši zila SNR: 33 dB 1034.63  1 251.90 MT73H7A4410WS6EU

Nākamās paaudzes aizsardzības sakaru risinājums. Ar integrētu, iepriekš 
ieprogrammētu analogo divvirzienu radio, Bluetooth®, trokšņu slāpēšanas 
mikrofonu un apkārtējās vides trokšņa līmeņa noteikšanas funkciju un 
pielāgošanu, LiteCom Plus austiņas ne tikai palīdz aizsargāt pret bīstamiem 
trokšņiem, bet arī atvieglo saziņu trokšņainā vidē.

Peltor™ WS™ LiteCom Plus

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības
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Citas preces pēc pieprasījuma
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Citas preces pēc pieprasījuma

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

Paredzētas lietošanai medīšanas laikā. Tās palīdz aizsargāt pret kaitīgas 
ietekmes troksni, vienlaikus ļaujot sadzirdēt apkārtējās skaņas līmenī, kas ir 
zemāks par 82 dB. Tas palielina jūsu spēju sazināties ar tuvumā esošajiem 
medniekiem, kā arī palielina jūsu spēju dzirdēt tuvojošos medījamos dzīvniekus.

Peltor™ Protac™ Hunter

Savienojums      3.5 mmSvars       303 g

Baterijas       2 x AA Darbības laiks      100 h

Aizsardzība

Melna SNR: 26 dB  77.35  93.59 MT13H220A

Krāsa

Aizsargaustiņas palīdz aizsargāt dzirdi pret kaitīgu troksni, tajā pašā laikā ļaujot 
dzirdēt vides skaņas ar līmeni zem 82 dB. Šī īpašība palielina lietotāja spēju 
būt informētam par apkārtējo situāciju un spēju sazināties ar kolēģiem, kā 
arī dzirdēt brīdinājuma signālus un tehnikas un rūpniecisko procesu radītās 
skaņas.

Peltor™ Protac™ III

Dzirdes aizsardzība / Austiņas

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

Savienojums      3.5 mmSvars       303 g

Baterijas       2 x AA Darbības laiks      100 h

Aizsardzība

Melna/Haki SNR: 21 dB 93.91  113.63 MT13H22

Krāsa



Īpašības

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls

Īpašības

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls
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Citas preces pēc pieprasījuma

Vieglas un ērtas

Sākot no 5 gadiem

Krāsa Aizsardzība

Neona zaļa SNR: 27 dB  15.74  19.04 PKIDG

Neona rozā SNR: 27 dB  15.74  19.04 PKIDP

Dzirdes aizsardzības austiņas ir viegli un ērti lietojamas. Šīs austiņas ir īpaši 
izstrādātas jaunākiem lietotājiem, īpaši bērniem, lai pasargātu no mērena 
trokšņa līmeņa ikdienas situācijās, piemēram, sabiedriskās vai atpūtas vietās 
(koncerti, sporta spēles, lielos pūļos u.c.)

Peltor™ Kid

Savienojums      FM / 3.5 mmSvars       351 g

Darbības laiks      40 hBaterijas       2 x AA

Krāsa Aizsardzība

Melna SNR: 32 dB  81.91  99.11 HRXS220A

Peltor™ WorkTunes™ Pro

Ar WorkTunes™ Pro radio austiņu palīdzību Jūs varat pavadīt savu darba dienu 
iecienītākās mūzikas pavadībā. Šī loģika ir vienkārša! Ja Jums patīk savs darbs, 
Jūs strādājat vairāk, ātrāk un labāk. Klausoties savu iecienītāko mūziku, Jūs 
nonākat “zonā”, kurā ikdienas darbs šķiet esam vienkāršāks un izaicinājumi vēl 
aizraujošāki.

Dzirdes aizsardzība / Austiņas
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Citas preces pēc pieprasījuma

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

X sērijas aizsargaustiņas apvieno modernu dizainu, maksimālu komfortu 
un visaugstāko aizsardzības līmeni. Īpašs galvas siksnas dizains, kas 
nodrošina galvai maksimālu gaisa piekļuvi. Plati, dziļi kausiņi, lai novērstu 
ausu karšanu un svīšanu. Plati, dziļi kausiņi, lai novērstu ausu karšanu un 
svīšanu. Individuālajām komforta prasībām pielāgojama galvas stīpa. 

Peltor™ X Series

Dziļi ausu kausiņi

Vieglas un kompaktas

Aizsardzība

Optime I SNR: 27 dB  15.74  19.04 H510A-401-GU

Optime II SNR: 31 dB  19.48  23.57 H520A-407-GQ

Optime III SNR: 35 dB  22.43  27.14 H540A-411-SV

Tips

Lieliska izvēle gan īslaicīgiem, gan ilgstošiem uzdevumiem. Tās ir ļoti vieglas ar 
platiem blīvgredzeniem, kas vienlaicīgi nodrošina optimālu izolāciju un zemu 
saskares spiedienu. Austiņu zemā profila dizains ļauj tās viegli kombinēt ar 
citiem aizsarglīdzekļiem. Kompaktas, ērti uzglabājamas.

Peltor™ Optime™

Dzirdes aizsardzība / Austiņas

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

Dziļi ausu kausiņi

Vieglas un kompaktas

AizsardzībaTips

X1 SNR: 27 dB  18.14  21.95 X1A-GA

X2 SNR: 31 dB  23.25  28.14 X2A-GU

X4 SNR: 33 dB  30.32  36.68 X4A-GB



Īpašības

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls
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Citas preces pēc pieprasījuma

Dziļi ausu kausiņiVieglas un kompaktas

Krāsa Aizsardzība

Melna/Haki SNR: 31 dB  22.08  26.71 H520P3A-410-GQ

Peltor™ Optime™ II

Piemērotas pielietojumam trokšņainās vidēs, kur nepieciešams apslāpēt 
pat īpaši zemas frekvences skaņas. Austiņu blīvgredzeni ir pildīti ar unikālu 
šķidruma un putu kombināciju, pārklāti ar higiēnisku pārklājumu un tajos 
iestrādāti ventilācjas kanāli, kā rezultātā iegūta optimāla izolācija un valkātājam 
nodrošināts augsts komforta līmenis.

Dzirdes aizsardzība / Austiņas

Plati, dziļi kausiņi, lai novērstu ausu karšanu un svīšanu. Patentēts blīvgredzenu 
putu blīvējums teicami piekļaujas, sniedzot optimālu izolāciju ar minimālu 
spiedienu. Divi varianti - bez vai ar elektrisko izolāciju.

Peltor™ X2

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

Dziļi ausu kausiņi

Vieglas un kompaktas

AizsardzībaTips

Standarta SNR: 31 dB  23.25  28.14 X2P3E-GU

Elektriska izolācija SNR: 31 dB  24.88  30.10 X2P5E-GU
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Citas preces pēc pieprasījuma

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

Izgatavoti no lēnas izplešānās, formu atjaunojoša poliuretāna (PU), kas, 
ievietojot tos ausīs, nodrošina teicamu pielāgošanos auss kanāla formai 
un ciešu piekļaušanos maksimālai  skaņas izolācijai. Pateicoties augstajai 
pielāgojamības pakāpei, sniedz teicamu komforta un aizsardzības apvienojumu 
vairumam aizsarglīdzekļu lietotāju.

E-A-R™ EARsoft™ Yellow Neons™

Mazgājami

1 pāris

Aizsardzība

Bez auklas SNR: 30/35 dB 0.58  0.70 328-1000

Ar auklu SNR: 30/35 dB 0.85  1.03 328-1001

Tips

Drošības ausu aizbāžņi, kas izgatavoti no patentēta atjaunojoša poliuretāna, 
tādējādi padarot tos pilnībā mazgājamus un vairākkārt lietojamus (līdz pat 2 
nedēļām). Tiem ir mīksti putu gali un elastīgs kātiņš vienkāršai ievietošanai, 
izmantojot vienu vai divas rokas. Putu gals atbilst ausu kanāla unikālajai formai, 
lai novērstu troksni. 

E-A-R™ Flexible Fit

Dzirdes aizsardzība / Ausu aizbāžņi

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

1 pāris

AizsardzībaTips

Bez auklas SNR: 36 dB  0.12  0.14 PES01001 

Ar auklu SNR: 36 dB  0.29  0.36 PES01005



Īpašības

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls
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Citas preces pēc pieprasījuma

1 pāris

Tips Aizsardzība

1100 Sērija

Izgatavoti no mīksta hipoalerģiska PU putu materiāla, lai nodrošinātu 
maksimālu komfortu un zemu spiedienu auss iekšpusē. Konusveida dizains ir 
piemērots lielākajai daļai ausu kanālu un atvieglo aizbāžņu izmantošanu. Tās 
gludā, no netīrumiem izturīgā virsma nodrošina labāku higiēnu, izturību un 
komfortu.

Dzirdes aizsardzība / Ausu aizbāžņi

Piemērots risinājums, ja dzirdes aizsarglīdzekli vienas darba dienas ietvaros 
nepieciešams bieži uzvilkt un noņemt. Ausu aizbāžņi sastiprināti ar īpaši 
elastīgu galvas stīpu ir viegli uzvelkami un atrodoties ārpus trokšņainās vides 
tos var turēt ap kaklu. 

1310 Sērija

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

Mazgājami uzgaļi

Elastīga stīpa

AizsardzībaTips

Ausu aizbāžņi ar stīpu SNR: 26 dB  4.94  5.97 1310

Rezerves uzgaļi SNR: 26 dB  1.65  2.00 1311

Bez auklas SNR: 37 dB  0.13  0.15 T1100

Ar auklu SNR: 37 dB  0.32  0.39 T1110
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Citas preces pēc pieprasījuma

Dzirdes aizsardzība / Ausu aizbāžņi

Ausu aizbāžņi atkārtotai uzpildei. Izgatavoti no lēnas izplešānās, formu 
atjaunojoša poliuretāna (PU), kas, ievietojot tos ausīs, nodrošina teicamu 
pielāgošanos auss kanāla formai un ciešu piekļaušanos maksimālai  skaņas 
izolācijai. Pateicoties augstajai pielāgojamības pakāpei, sniedz teicamu 
komforta un aizsardzības apvienojumu vairumam aizsarglīdzekļu lietotāju.

E-A-R™ EARsoft™ Yellow Neons™

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)

Īpašības

500 pāri / iepakojums

AizsardzībaTips

Maiss SNR: 36 dB  60.20  72.84 PD-01-010

Konteiners SNR: 36 dB  65.00  77.71 PD-01-002

Tips Aizsardzība

1100 Sērija

Ausu aizbāžņi atkārtotai uzpildei. Izgatavoti no mīksta hipoalerģiska PU 
putu materiāla, lai nodrošinātu maksimālu komfortu un zemu spiedienu 
auss iekšpusē. Konusveida dizains ir piemērots lielākajai daļai ausu kanālu 
un atvieglo aizbāžņu izmantošanu. Tās gludā, no netīrumiem izturīgā virsma 
nodrošina labāku higiēnu, izturību un komfortu.

Maiss SNR: 37 dB  65.00  77.71 T1100DPR

Konteiners SNR: 37 dB  65.00  77.71 T1100B

Atkārtotai uzpildei

Īpašības

500 pāri / iepakojums

Atkārtotai uzpildei

ArtikulsCena (ar PVN 21%)Cena (bez PVN 21%)



Īpašības

Cena (bez PVN 21%) Cena (ar PVN 21%) Artikuls
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Citas preces pēc pieprasījuma

Viegli uzstādāms

- -

E-A-R™ One-Touch™ Dozators

Dozators ļauj darbiniekiem viegli  iegūt darbam nepieciešamos ausu aizbāžņus. 
Dozatorā ir  400-500 ausu aizbāžņu pāri ,  kas tiek izdalīt i  pa vienam parīm. Ar 
vienkāršu pagrieziena kustību darbinieka rokā iekrīt  ausu aizbāžņi.  Dozatora 
izmantošana padara sanitārāku iespēju iegūt ausu aizbāžņus. Tas novērš praksi , 
kad strādnieki pieskaras vairākiem ausu aizbāžņiem. Šī  funkcija ir  īpaši svarīga, 
ņemot vērā to,  ka darba vietas rokas bieži ir  netīras ar dažādiem vielām/daļiņām.

Dzirdes aizsardzība / Ausu aizbāžņi

- -  80.29  97.15 3910000


