
Bezprzewodowy moduł 
komunikacji do nauszników 
przeciwhałasowych  
3M™ PELTOR™ Serii X

3M Ochrona słuchu



Każdy wie, jak ważna jest ochrona słuchu w miejscu pracy. 
Jednak zdejmowanie ochronników słuchu, by komunikować się  
w środowiskach o wysokim poziomie hałasu może zagrażać 
Twojemu bezpieczeństwu. Dokonaj inteligentnego wyboru 
i chroń swój słuch, zapewniając sobie jednocześnie możliwość 
komunikacji z otoczeniem dzięki modułowi do komunikacji 
bezprzewodowej 3M™ PELTOR™. Moduł błyskawicznie 
przekształca Twoje nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ 
serii X w ochronnik do komunikacji bezprzewodowej do 
stosowania w środowiskach o wysokim poziomie hałasu.  
W ten sposób uzyskasz ochronę słuchu i możliwość komunikacji 
bez używania rąk - nie zgadzaj się na kompromisy – wybierz 
inteligentne rozwiązania.

Ochrona
plus
komunikacja.

• Technologia bezprzewodowa Bluetooth®.
• Mikrofon z funkcją kompensacji hałasu.
• Prosty montaż w ciągu kilku sekund.
• 8-godzinny czas rozmów.
• Odporność na czynniki środowiska (IP54).
• Sterowanie jednym przyciskiem.

Po prostu wyjmij poduszkę zewnętrzną 
nausznika i włóż moduł na miejsce.*

3M Ochrona słuchu

*Ochronniki są sprzedawane osobno.



Wyraźna komunikacja bez narażania się 
na niebezpieczeństwo utraty słuchu.
Wykonuj i otrzymuj ważne połączenia bez zdejmowania ochronników słuchu czy opuszczania 
miejsca pracy o wysokim poziomie hałasu. Wystarczy wcisnąć przycisk, by skomunikować 
się z innymi członkami zespołu. Dzięki modułowi do komunikacji bezprzewodowej 
3M™ PELTOR™ pozostajesz w stałym kontakcie z otoczeniem. Nie ominą Cię ważne 
informacje, zaplanowane spotkania i dużo więcej.
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3M Ochrona słuchu

Czas rozmowy: ok. 8 godzin

Tryb czuwania: ok. 250 godz.

Czas ładowania: ok. 3 godz.

Zakres temp. pracy: -20°C do 55°C

Zakres temp. przechowywania: -20°C do 35°C

Waga modułu: 55 g

Informacje dot. zamówienia

Specyfikacja techniczna

Inteligentne rozwiązania na stronie: 3M.com/PELTORXseries.

Znajdź narzędzia i materiały 
do swojego programu ochrony 
słuchu na stronie:
3M.pl/sluch

Kompatybilny z nausznikami przeciwhałasowymi 3M™ PELTOR™ serii X

Głośnik

Mikrofon z funkcją 
kompensacji hałasu

Poduszka zewnętrzna

Micro USB - wejście  
do ładowania

Wielofunkcyjny  
przycisk i dioda 
pokazująca status

Produkty Działu Bezpieczeństwa Pracy 3M są przeznaczone tylko do zastosowań zawodowych.

Bezprzewodowy moduł komunikacji do nauszników 
przeciwhałasowych 3M™ PELTOR™ Serii X Technologia bezprzewodowa Bluetooth® - 

synchronizacja z urządzeniami mobilnymi

Short ID Opis produktu Ilość w op.

WS-CUSH
Bezprzewodowy moduł komunikacji do nauszników przeciwhałasowych 
3M™ PELTOR™ Serii X 10 szt.

HYX4
Nakładka higieniczna do bezprzewodowego modułu komunikacji 
3M™ PELTOR ™ do nauszników Serii X 10 par

Dostępna także w wersji do nahełmowych ochronników słuchu X1P5E-X5P5E.


