In-Ear boom mike systeem
De microcom is een onafhankelijk communicatie systeem met
geïntegreerde boom mike speciaal ontworpen voor toepassingen waar
de gebruiker blootgesteld kan worden aan luidruchtige omgevingsgeluiden. De microcom laat de gebruiker toe deze te combineren met
eender welke hoofdbeschermingen met behoud van alle comfort.
Naargelang de toepassing is dit half- of full duplex communicatie
systeem standaard voorzien van universele oorstukjes. Optioneel
worden deze op maat gemaakt met een zachte flexibele kanaaltip
hetgeen garant staat voor een comfortabele pasvorm en een optimale
veiligheid inzake lawaaidemping. Het communicatie systeem, tegelijk
ook gehoorbeschermer, kan geleverd worden in een enkele (links of
rechts naar keuze) of een dubbele uitvoering.

Bij enkelzijdig gebruik in een luidruchtige omgeving is het van
uiterst belang dat het andere oor voldoende beschermd word door
een kwalitatieve goede gehoorbeschermer. Standaard worden er
akoestische filters geïntegreerd die toelaten dat de gebruiker nog in
staat is alarmsignalen te kunnen waarnemen. Deze filters reduceren
ook het omgevingsgeluid tot een veilig niveau om zo gehoorbeschadiging te vermijden. Er bestaan verschillende mogelijkheden tot aansluiting op diverse radio’s en GSM toestellen.

Toepassingen
– Motor en race applicaties
– Beveiliging
– Luchtvaart
– Militaire toepassingen
– Openbare veiligheid
– Tetra radio’s
Kenmerken
– Zeer licht
– Enkele of dubbele uitvoering
– Comfortabel
– Noise cancelling microfoon
– Universele oorstukjes
– (optioneel op maat gemaakt)

Specificaties
Gewicht: enkel 12g, dubbel 15g
Microfoon: drukgevoelig, noise
cancelling
Luidspreker impedantie: 32 ohm
Kabel: 2.3 mm/1200 PU/Kevlar TETRA
compatibel
Oortippen: universeel of op maat
gemaakt met zachte flexibele tip
Filter Opties: Standaard filter 25dB bij
2-4kHz
Het microcom boom mike syteem
geeft, bij een goede afsluiting van
het oor, minstens een demping van
25 dB van het omgevingsgeluid.

Qualified Service Provider

Erkend dealer

Grafische vormgeving: www.squadnederweert.nl

Specificaties van dit product kunnen
afhankelijk zijn van ontwerpverbetering
zonder kennisgeving.
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