
Draadloze Sync® Wireless-Gehoorbeschermer 
Werk. Stream. Praat. Draadloos. 

Stilte is goud waard, zeggen ze nogal eens. Dit is dus 

de kans om oproepen te beantwoorden of informatie 

te streamen vanaf uw mobiele telefoon wanneer u 

aan het werk bent in een luidruchtige omgeving. 

Of u zich nu in een industriële omgeving bevindt, 

of coördinerende activiteiten uitvoert in een 

fabriek, u blijft veilig met de draadloze Sync® 

Wireless-gehoorbeschermer van Honeywell. Het 

handige, gebruiksvriendelijke apparaat laat u 

via Bluetooth* oproepen beantwoorden terwijl 

u bezig bent met uw dagelijkse taken, zonder 

dat er onhandige kabels aan te pas komen.   

De gehoorbeschermer zorgt voor een passieve 

demping van het geluid (SNR) van 32, dat 

bescherming biedt tot 80% van het lawaai 

op de werkplaats. Het slanke, ergonomische 

ontwerp van het apparaat zorgt ervoor dat het 

makkelijk te bedienen is, met volumeknoppen 

en knipperende gekleurde lichtjes om 

verschillende instellingen aan te geven. 

De gehoorbeschermer kan draadloos verbinding 

maken met uw mobiele telefoon, en beschikt over 

een robuuste microfoon , waarbij U oproepen 

kunt beantwoorden en goed verstaanbaar 

blijft. Bovendien kunt u ook nog informatie 

van uw mobiele telefoon streamen - zodat u 

meer kunt genieten en zich toch bewust bent 

van alles wat in uw omgeving gebeurt.

Draadloos verbinding maken, 
oproepen beantwoorden en informatie 
streamen vanaf uw mobiele telefoon.

SNR 

32dB

KENMERKEN EN VOORDELEN

•  Eenvoudig verbinding maken met elk 
Bluetooth®-apparaat met een druk op de 
knop.

•  Robuuste microfoon met windkap voor een 
heldere spraak in luidruchtige omgevingen.

•  Lithium-ion batterij met een levensduur van 
meer dan 16 uur voor het streamen. 

•  Volumeknoppen en knipperende gekleurde 
lichtjes om verschillende instellingen aan te 
geven.

•  Hoge passieve demping van het geluid, 
SNR 32.

•  Batterij hoeft niet vervangen te worden; 
inclusief USB-kabel en muurlader.

*Bluetooth-woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in eigendom van van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken  
door Honeywell US, Inc. is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaars.
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GETEST VOLGENS EN 352-2:2002

Frequentie, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SNR 
32dB

Gemiddelde demping, dB 20,9 24,4 30,3 37,6 34,2 36,1 35,9

Standaard demping, dB 3,6 2,0 2,5 2,7 2,5 2,6 2,6

Veronderstelde bescherming, dB 17,3 22,4 27,8 34,9 31,7 33,6 33,3
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Het aanbod maakt deel 
uit van de Sync-familie 
van elektronische 
gehoorbeschermers 
- een reeks premium 
gehoorbeschermers die 
de gebruikers beschermen 
tegen gevaarlijke geluiden 
en hen verbonden houdt 
met alles wat belangrijk is.

BESTELINFORMATIE

DRAADLOOS SYNCHRONISEREN

Onderdeelnummer Beschrijving Configuratie

1034510 Sync® Wireless 1 per verpakking, 5 verpakkingen 
per doos

ACCESSOIRES

Onderdeelnummer Beschrijving Configuratie

1015280 Hygiënekit 1 kit/ 10 kits per doos

1017210 Audiokabel van 3,5 mm 1 elk

Druk van de hoofdband: Klein = 11,1 N Medium = 10,6 N Groot = 10,6 N
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