
Ochrona słuchu oferowana przez 3M
Usługi wykraczające poza dostarczanie produktów; 
rozwiązania, które nie są oczywiste; zrozumienie 
obejmujące nie tylko funkcjonalność i wiedza przekraczająca 
standardowy zakres bezpieczeństwa. Kupując produkty 3M, 
masz pewność, że zostały wykonane z najwyższej jakości 
materiałów i spełnią swoje zadanie. Użytkownicy mogą też 
skorzystać z porad specjalistów, do których zawsze można 
się zwrócić.

Ochrona słuchu powinna być dostosowana do użytkownika 
i do sytuacji. By zapewnić bezpieczeństwo, produktywność 
i wygodę, musi ograniczać hałas do odpowiedniego poziomu, 
ani zbyt dużo, ani zbyt mało. 3M zapewnia rozwiązania dla 
różnych osób i zastosowań, oferując rozmaite produkty:  
od jednorazowych wkładek przeciwhałasowych po 
nowoczesne, elektroniczne ochronniki słuchu.

Ochrona
słuchu
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Innowacyjne rozwiązania
Ochrona słuchu oferowana przez 3M jest obecnie  
poszerzana o nowe rozwiązania i koncepcje, takie jak  
3M™ Peltor™ X Optime™ Alert System, system  
weryfikacji 3M™ E-A-Rfit™ lub łatwy w zastosowaniu 
wskaźnik poziomu natężenia hałasu 3M.

Detekcja, ochrona i weryfikacja – jeden prosty sposób wyboru 
z pełnej oferty najlepszego sprzętu do ochrony słuchu:

Detekcja Ochrona  Weryfikacja
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Na podstawie odpowiedniej ikonki trzeba wybrać 

odpowiedni produkt z asortymentu odpowiadającego 

danej ikonce.

Firma 3M opracowała również prosty wskaźnik 

poziomu dźwięku, który uzupełnia Optime™  

Alert System, określając, jakim kodem 

kolorystycznym należy się kierować.

Nasz system wykorzystuje prostą klasyfikację z logicznym 

oznaczeniem kolorystycznym, które ułatwia proces wyboru.  

Po pierwsze, należy sprawdzić poziomy hałasu, a następnie 

przyjrzeć się poniższym ikonkom i określić, do jakiego  

przedziału hałasu (zalecanego zakresu głośności – RNR)  

należy dany poziom hałasu.

System weryfikacji E-A-Rfit™

Optime™ Alert System

Kształt kanałów słuchowych jest rozmaity u różnych osób.

Metody dopasowania są również inne.

Oznacza to, że istnieją różne poziomy ochrony.

A więc jaki jest poziom ochrony poszczególnych osób?  

Czy jest on wystarczający?

Można sprawdzić poziom ochrony zapewniany przez różne rodzaje środków ochrony słuchu E-A-R™. Ich asortyment obejmuje testowe wersje 

piankowych i wstępnie formowanych wkładek przeciwhałasowych.

Przestań zgadywać, jaki poziom ochrony rzeczywiście zapewniają Twoim pracownikom wkładki przeciwhałasowe.  

Dowiedz się, jaki jest indywidualny poziom ochrony każdego z pracowników i sprawdź, czy mają ochronę, jakiej potrzebują.

•  Weryfikacja spersonalizowanych poziomów ochrony  

dla każdego z pracowników.

• Szybki, łatwy i niedrogi proces badania.

• System kompatybilny z różnorodnymi środkami ochrony słuchu E-A-R™.

Firma 3M wprowadziła nowy, spersonalizowany wskaźnik poziomu natężenia hałasu,  

który dokładnie wskazuje, kiedy osiągnięto próg dźwięku rzędu 85 dB (A).

Nowe, spersonalizowane narzędzie informacyjne, służące do zwiększenia świadomości  

zagrożenia hałasem wśród pracowników, może być doskonałym rozwiązaniem dla celów 

szkoleniowych i motywacyjnych.

Badanie kompatybilne z różnorodnymi środkami ochrony słuchu E-A-R™

Zielona dioda przy 
natężeniu dźwięku 
poniżej 85 dB (A)

Czerwona dioda przy 
natężeniu dźwięku 
powyżej 85 dB (A)

ochrona słuchu 3M 
Pasywna

Wskaźnik poziomu natężenia hałasu
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Wkładki Ultrafit 14 - SNR 14 dB
Wkładki E-A-Rflex 14 - SNR 14 dBRNR* < 85 dB (A)

Ochrona słuchu nie jest wymagana, ale ochronniki
słuchu powinny być udostępnione pracownikom dla
ich komfortu i bezpieczeństwa.

83 dB (A) – 93 dB (A)
Hałas przekracza dopuszczalny poziom -
konieczne jest używanie ochronników słuchu.

ZIELONY

ŻÓŁTY

CZERWONY 1

Wkładki E-A-Rsoft 21 - SNR 21 dB
Wkładki Ultrafit 20 - SNR 20 dB
Wkładki ClearE-A-R 20 - SNR 20 dB
Wkładki Tracer 20 - SNR 20 dB
Wkładki Ultratech - SNR 21 dB
Wkładki E-A-Rflex 20 - SNR 20 dB
Wkładki E-A-Rband - SNR 21 dB
Wkładki Caboflex - SNR 21 dB

Wkładki Classic - SNR 28 dB
Wkładki Express - SNR 28 dB
Wkładki 1261/1271 - SNR 25 dB
Wkładki E-A-Rcaps - SNR 23 dB
Wkładki Flexicap - SNR 23 dB
Wkładki Pulsar - SNR 23 dB
Wkładki Swerve - SNR 24 dB
Wkładki 1310 - SNR 26 dB
Wkładki Reflex - SNR 26 dB
Wkładki Pistonz - SNR 25 dB 
Ochronniki słuchu Peltor™ X1 - SNR 27 dB
Nauszniki Optime I - SNR 26/27/28 dB (w zależności od wersji)
Nauszniki Bulls’eye I - SNR 27 dB
Nauszniki H 31 - SNR 27/28 dB (w zależności od wersji)

87 dB (A) – 98 dB (A)
Hałas przekracza dopuszczalny poziom -
konieczne jest używanie ochronników
słuchu. Poziom ochrony najbadziej
odpowiedni dla dźwięków o wysokich
częstotliwościach.

94 dB (A) – 105 dB (A)
Hałas przekracza dopuszczalny poziom -
konieczne jest używanie ochronników słuchu.
Poziom ochrony najbardziej odpowiedni dla
dźwięków o wysokich i średnich częstotliwościach.

95 dB (A) – 110 dB (A)
Hałas przekracza dopuszczalny poziom -
konieczne jest używanie ochronników
słuchu. Poziom ochrony najbadziej
odpowiedni dla wszystkich częstotliwości.

95 dB (A) – 110 dB (A)
Hałas kestremalnie przekracza dopuszczalny poziom -
wymagane jest używanie ochronników słuchu.  
Poziom ochrony najbadziej odpowiedni  
dla wszystkich częstotliwości.

UWAGA
W przypadku hałasu przekraczającego 95dB w celu prawidłowego dobrania sprzętu, należy wykonać dokładny pomiar poziomu natężenia hałasu. 
Produktów oznaczonych kolorem zielonym i żółtym nie można używać w otoczeniu narażonym na występowanie dźwięków o niskiej częstotliwości.

CZERWONY 2    

CZERWONY 3

CZERWONY 3

Wkładki Classic Corded - SNR 29 dB
Wkładki Pro-Seals - SNR 29 dB
Wkładki Torque - SNR 32 dB
Wkładki Tri-Flange - SNR 29 dB
Wkładki Tracers - SNR 32 dB
Ultrafit - SNR 32 dB
Ochronniki słuchu Peltor™ X2 - SNR 31 dB
Nauszniki Optime I| - SNR 30/31 dB (w zależności od wersji)
Nauszniki PTL - SNR 29/31 dB (w zależności od wersji)
Nauszniki Bulls’eye I| - SNR 31 dB
Nauszniki Food Industry - SNR 30 dB

Wkładki Classic Soft - SNR 36 dB
Wkładki Superfit 33 - SNR 33 dB
Wkładki 1120/1130 - SNR 34 dB
Wkładki E-A-Rsoft Neons - SNR 36 dB
Wkładki E-A-Rsoft Blasts - SNR 36 dB
Wkładki E-A-Rsoft Metal Detectable - SNR 36 dB
Wkładki Solar - SNR 36 dB
Wkładki 1100/1110 - SNR 37 dB
Wkładki E-A-Rsoft Fx - SNR 39 dB
Wkładki No-Touch - SNR 35 dB
Wkładki Push-Ins - SNR 38 dB
Wkładki Ultrafit X - SNR 35 dB
Ochronniki słuchu Peltor™ X3 - SNR 33 dB
Ochronniki słuchu Peltor™ X4 - SNR 33 dB
Nauszniki Optime I|| - SNR 34/35 dB (w zależności od wersji)
Nauszniki Bulls’eye I|| - SNR 35 dB

Ochronniki słuchu Peltor™ X5 - SNR 37 dB

* RNR = zalecany poziom redukcji hałasu

Klasyfikacja oznaczeń Systemu 3M™ Optime™ Alert
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Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Miękki, hipoalergiczny materiał piankowy, 
obniżający nacisk na wnętrze ucha.

 + Gładka, odporna na zabrudzenia powierzchnia, 
zapewniająca większą higienę, trwałość i komfort.

Wygodne w zastosowaniu
 + Stożkowa konstrukcja dopasowuje się do 
większości kanałów słuchowych, co ułatwia  
zastosowanie wkładek.

 + Wyłącznie 1 rozmiar.
 + Dostępne wraz z dozownikiem (1100).
 + Sznurek poliestrowy (1110) pomaga  
zapobiegać zgubieniu.

Skuteczne
 + Wysoka 1-liczbowa ocena tłumienia  
(SNR) wynosząca 37 dB.

Kompatybilność
 + Zaprojektowane pod kątem kompatybilności  
z innymi rodzajami sprzętu ochrony osobistej.

Wkładki 3M™ 1120/1130
Unikatowy, przegubowy kształt zapewniający optymalne 
dopasowanie jest przydatny zwłaszcza w przypadku 
wąskiego lub krótkiego kanału słuchowego.
Dostępne w wersji ze sznurkiem, bez sznurka oraz 
z dozownikiem.
SNR: 34 dB.

Jednorazowe wkładki przeciwhałasowe  
3M™ 1100/1110
Dostępne w wersji ze sznurkiem, bez sznurka oraz 
z dozownikiem.

Wkładki 3M™ Solar™
Kolorowe wkładki przeciwhałasowe.
Dostępne w wersji ze sznurkiem, bez sznurka oraz 
z dozownikiem.
SNR: 36 dB.

Wkładki E-A-Rsoft™ typu Yellow Neons i Blasts
Standardowe wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ 
wykonane z poliuretanu.
Dostępne w wersji ze sznurkiem (Yellow Neons) oraz 
z dozownikiem. Kompatybilne z systemem weryfikacji 
E-A-Rfit™.
SNR: 36 dB.

Wkładki E-A-Rsoft™ 21
Jednorazowe wkładki zapewniające niskie wytłumienie. 
Dostępne wyłącznie w wersji bez sznurka.
SNR: 21 dB.

Wkładki E-A-Rsoft™ FX
Najwyższe stłumienie.
Dostępne w wersji bez sznurka.
SNR: 39 dB.

Wkładki wykrywane przez detektor metali  
E-A-Rsoft™
Wykrywalne, jednorazowe wkładki przeciwhałasowe 
ze sznurkiem. Kompatybilne z systemem weryfikacji 
E-A-Rfit™.
SNR: 36 dB.

Dozownik 3M™ 1100B i 3M™ 1120B

1100/1110

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 30,0 33,1 36,3 38,4 38,7 39,7 48,3 44,4
Odchylenie standardowe (dB) 3,9 5,0 7,4 6,2 5,6 4,3 4,5 4,4
Zakładana ochrona (dB) 26,1 28,1 28,9 32,2 33,1 35,4 43,8 40,0
SNR (1-liczbowa ocena tłumienia) = 37 dB. Dla wysokich częstotliwości = 37 dB.
Dla średnich częstotliwości = 34 dB. Dla niskich częstotliwości = 31 dB.

Obecnie dozownik 3M One-Touch™ 
może również służyć do wydawania 
wkładek 3M 1100 i 1120.

Dozownik E-A-R™ One-Touch™

Inne jednorazowe wkładki przeciwhałasowe 3M™

ochrona słuchu 3M 
Pasywna

Nasze rolowane wkładki przeciwhałasowe są wykonane  

z rozprężającej się pianki poliuretanowej, która zapewnia duży 

komfort i dobrą ochronę. Jeden rozmiar dopasowuje się do większości 

kanałów słuchowych. Po umieszczeniu w uchu wkładki wykonanej 

z pianki rozszerza się ona, zapewniając wygodne i bezpieczne, 

zindywidualizowane dopasowanie. 3M oferuje szeroki zakres 

jednorazowych, rolowanych wkładek z pianki poliuretanowej 

do wyboru, co pozwala na znalezienie najlepszego rozwiązania 

dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

Rolowane wkładki przeciwhałasowe  
z pianki poliuretanowej
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Wkładki przeciwhałasowe Classic

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 22,3 23,3 24,6 26,9 27,4 34,1 41,6 40,4
Odchylenie standardowe (dB) 5,4 5,3 3,6 5,4 4,8 3,1 3,5 6,4
Zakładana ochrona (dB) 16,9 18,1 20,9 21,5 22,6 30,9 38,1 34,0 
SNR (1-liczbowa ocena tłumienia) = 28 dB. Dla wysokich częstotliwości = 30 dB.
Dla średnich częstotliwości = 24 dB. Dla niskich częstotliwości = 22 dB.

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Classic™
Dostępne w wersji ze sznurkiem, bez sznurka  
oraz z dozownikiem.
SNR: 28 dB.

Inne produkty E-A-R™ Classic™

Miękkie wkładki przeciwhałasowe  
E-A-R™ Classic™
Bardziej miękkie wkładki Classic zapewniające 
większy komfort.
Dostępne w wersji ze sznurkiem, bez sznurka  
oraz z dozownikiem.
SNR: 36 dB.

Małe wkładki przeciwhałasowe  
E-A-R™ Classic™
Zmniejszona średnica dla mniejszych  
kanałów słuchowych.
Dostępne wyłącznie w wersji bez sznurka.
SNR: 28 dB.

Wkładki przeciwhałasowe  
E-A-R™ Superfit™ 33/36
Z ekskluzywnym pierścieniem dopasowującym.
Dostępne w wersji bez sznurka oraz z dozownikiem 
(jedynie model Superfit™ 33).
SNR: 33 dB/36 dB.

Dozownik E-A-R™ One-Touch™

Wkładki przeciwhałasowe Classic są wykonane z miękkiej pianki 

polimerowej pochłaniającej energię, dzięki czemu zapewniają 

doskonałą ochronę słuchu i wygodę przez cały dzień.

Słynne wkładki przeciwhałasowe Classic to wkładki rolowane,  

które są dostępne w różnych wariantach, aby dostosować się  

do rozmaitych potrzeb użytkowników.

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ E-A-R™ Classic™

Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Miękka pianka pochłaniająca energię 
zapewnia niewielki, zrównoważony nacisk.

 + Odporne na wchłanianie wilgoci,  
co zmniejsza problemy związane 
z przemieszczaniem się i zmianą pozycji 
podczas pracy w wilgotnych warunkach.

 + Zaprojektowane, by dopasować się  
i chronić bez powodowania podrażnień.

Skuteczne
 + Widoczna struktura komórkowa powierzchni 
jest odporna na przemieszczanie się  
i pomaga utrzymać skuteczne uszczelnienie.

Wygodne w zastosowaniu
 + Zapakowane w poręczne opakowanie 
poduszkowe wielokrotnego zamykania.

 + Kompatybilne z systemem weryfikacji 
E-A-Rfit™, co pozwala na sprawdzenie 
indywidualnych współczynników tłumienia.

Kompatybilność
 + Zaprojektowane pod kątem kompatybilności 
z innymi rodzajami sprzętu ochrony osobistej.

Teraz dostępne w nowym opakowaniu 
3M™ E-A-R™ Classic™ Polybag 
(przezroczysta torebka z parą wkładek).

NOWOŚĆ!
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Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Express™
Dostępne w wersji ze sznurkiem i bez sznurka.
SNR: 28 dB.

Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Unikatowa, podłużna struktura,  
ułatwiająca sprężenie pianki.

 + Wkładka delikatnie wślizguje się do ucha  
i powoli się rozszerza.

 + Opatentowana końcówka z pianki  
E-A-Rform, dostosowana kształtem  
i rozmiarem, aby wygodnie dopasować się  
do każdego rozmiaru kanału słuchowego.

Wygodne w zastosowaniu
 + Dostępne w wersji ze sznurkiem lub  
bez sznurka.

 + Nie wymagają rolowania.
 + Można je myć i wielokrotnie stosować.
 + Uchwyt wyklucza potrzebę dotykania 
końcówki: nie ma potrzeby mycia rąk  
przed zakładaniem.

Kompatybilność
 +  Zaprojektowane pod kątem kompatybilności  
z innymi rodzajami sprzętu ochrony osobistej.

Inne wkładki przeciwhałasowe

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Pro Seals™
Wkładki z uchwytem.
Dostępne w wersji ze sznurkiem.
SNR: 29 dB.

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Torque™
Wkładki z uchwytem.
Dostępne w wersji ze sznurkiem.
SNR: 32 dB.

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ No-Touch™
Kolorowe wkładki z uchwytem.
Dostępne w wersji ze sznurkiem.
SNR: 35 dB.

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Push-Ins™
Jednorazowe wkładki z uchwytem o wysokim 
tłumieniu.
Dostępne w wersji ze sznurkiem i bez sznurka.
Kompatybilne z systemem weryfikacji E-A-Rfit™.
SNR: 38 dB.

Express™ 

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 27,8 26,0 24,9 25,2 29,4 34,9 37,0 35,9
Odchylenie standardowe (dB) 5,4 4,5 3,3 5,0 4,2 4,1 5,2 3,7
Zakładana ochrona (dB) 22,4 21,5 21,5 20,2 25,2 30,8 31,8 32,2
SNR (1-liczbowa ocena tłumienia) = 28 dB. Dla wysokich częstotliwości = 30 dB.
Dla średnich częstotliwości = 24 dB. Dla niskich częstotliwości = 22 dB.

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Pistonz™
Wkładki przeznaczone do użytku w sportach 
motorowych.
Wyjątkowo miękka pianka.
SNR: 25 dB.

ochrona słuchu 3M 
Pasywna

Wkładki przeciwhałasowe z uchwytami
Wkładki przeciwhałasowe z uchwytami są bardzo łatwe do 

zastosowania, gdyż nie wymagają rolowania: należy je tylko chwycić 

i umieścić w odpowiednim położeniu w kanale usznym, aby uzyskać 

doskonałą ochronę. Ponieważ nie jest konieczne dotykanie pianki 

podczas dopasowania, jest to jeden z najbardziej higienicznych 

rodzajów wkładek przeciwhałasowych dostępnych na rynku.
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Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Ultrafit™
SNR: 32 dB.

Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Unikatowa, opatentowana konstrukcja  
z potrójnym kołnierzem, zapewniająca 
doskonałe dopasowanie i komfort.

 + Łatwo dopasowują się do ucha,  
zapewniając stałą i komfortową  
ochronę.

Skuteczne
 + Wysokie stłumienie (SNR: 32 dB).

Wygodne w zastosowaniu
 + Dostępne w wersji ze sznurkiem,  
co zapobiega ich zgubieniu.

 + Można je myć i wielokrotnie stosować.
 + Kompatybilne z systemem weryfikacji  
E-A-Rfit™, co pozwala na sprawdzenie  
indywidualnych współczynników stłumienia.

Wszechstronne
 + Różne wersje dostosowane do różnych zastosowań:  
wykrywalne, o wysokim i niskim tłumieniu.

Kompatybilność:
 + Zaprojektowane pod kątem kompatybilności  
z innymi rodzajami sprzętu ochrony osobistej.

Inne wstępnie formowane wkładki 
przeciwhałasowe

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™  
Ultrafit™ 14/20
Wkładki E-A-R™ Ultrafit™ o niskim tłumieniu.
SNR: 14/20 dB.

Wkładki przeciwhałasowe Clear E-A-R™ 20
Prawie niewidoczne wkładki.
SNR: 20 dB.

Wkładki przeciwhałasowe  
3M™ 1261/1271
Wstępnie formowane wkładki  
przeciwhałasowe z wygodnym 
pojemnikiem do przechowywania.  
Dostępne w wersji ze sznurkiem  
i bez sznurka.
SNR: 25 dB.

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Tracers™ 
i Tracers™ 20
Wersja wykrywana przez detektory metali.
SNR: 32 dB (20 dB dla modelu Tracers™ 20).

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Ultrafit X™
Wstępnie formowane wkładki zapewniające  
wysokie tłumienie.
Dostępne w wersji ze sznurkiem.
SNR: 38 dB.

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ Tri-Flange™
Wygoda i wyjątkowa konstrukcja.
Dostępne z winylowym lub bawełnianym 
sznurkiem.
SNR: 29 dB.

ULTRAFIT™

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 30,6 29,1 28,6 30,1 30,9 32,2 37,7 41,1
Odchylenie standardowe (dB) 5,1 5,3 5,7 6,2 5,6 2,7 6,8 3,4
Zakładana ochrona (dB) 25,5 23,8 22,9 23,9 25,3 29,5 30,9 37,7
SNR (1-liczbowa ocena tłumienia) = 28 dB. Dla wysokich częstotliwości = 30 dB.
Dla średnich częstotliwości = 24 dB. Dla niskich częstotliwości = 22 dB.

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ UltraTech™
Wkładki UltraTech znacznie zwiększają zdolność 
słyszenia mowy, sygnałów ostrzegawczych  
i odgłosów pracy maszyn, jednocześnie skutecznie 
zmniejszając szkodliwe natężenia hałasu.
SNR: 21 dB.

Wstępnie formowane wkładki przeciwhałasowe
W ofercie 3M znajdują się także wkładki przeciwhałasowe wykonane  

z elastycznych materiałów, które są wstępnie formowane, aby 

dopasować się do kanału usznego. To wygodne, higieniczne i tanie 

wkładki wielokrotnego użytku, ogólnie dostępne w wersji ze sznurkiem, 

co zapobiega ich zgubieniu. W przypadku tych opatentowanych, 

wstępnie formowanych wkładek przeciwhałasowych z potrójnym 

kołnierzem nie trzeba określać rozmiaru. Są one dostępne 

w różnorodnych stylach i zapewniają różne poziomy ochrony.
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Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Wyjątkowo lekkie.
 + Bardzo niski nacisk na wnętrze ucha.
 + Podłużne wkładki delikatnie wślizgują się  
do ucha na nieznaczną głębokość.

Wygodne w zastosowaniu
 + Mogą być noszone pod podbródkiem  
lub z tyłu głowy.

 + Łatwe w zastosowaniu.
 + Idealne dla osób stale się  
przemieszczających.

 + Możliwość wymiany wkładek.

Kompatybilność
 + Zaprojektowane pod kątem kompatybilności  
z innymi rodzajami sprzętu ochrony osobistej.

Wkładki przeciwhałasowe E-A-Rcaps™
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 23 dB.

Środki ochrony słuchu na pałąku są łatwe i wygodne w zastosowaniu 

oraz gwarantują wysoki komfort. Można je szybko założyć i zdjąć oraz 

zawiesić na szyi, gdy nie są potrzebne, co sprawia, że są idealne do 

sporadycznych zastosowań. Środki ochrony słuchu z pałąkiem cechują 

się prostotą, która pomaga upewnić się, że pracownicy otrzymują 

właściwy poziom ochrony. Większość dostępnych modeli ma  

wymienne wkładki, dzięki czemu jest to bardziej oszczędna opcja.

Wkładki przeciwhałasowe E-A-Rflex™ 14/20
Wkładki o niskim tłumieniu.
SNR: 14 dB/20 dB.

Wkładki przeciwhałasowe  
E-A-Rband™
Ergonomiczne wkładki.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 21 dB.

Wkładki przeciwhałasowe  
E-A-R™ Caboflex™
Wkładki stożkowe.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 21 dB.

Wkładki przeciwhałasowe  
E-A-R™ Flexicap™
Wielopozycyjne wkładki z pałąkiem.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 21 dB.

Wkładki przeciwhałasowe  
3M™ Pulsar™
Konstrukcja i ergonomia.
SNR: 23 dB.

Wkładki przeciwhałasowe E-A-R™ Reflex™
Wielopozycyjne wkładki pałąkiem
i stożkowymi końcówkami.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 26 dB.

Wkładki przeciwhałasowe 3M™ 1310
Wysoce elastyczny pałąk.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 26 dB.

Inne wkładki przeciwhałasowe na pałąku

Wkładki przeciwhałasowe  
E-A-R™ Swerve™
Wysokiej jakości wkładki  
z regulowanym pałąkiem.
Możliwość wymiany wkładek.
SNR: 26 dB.

E-A-RCAPS™

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 21,0 20,0 19,8 19,1 23,2 33,4 41,0 40,7
Odchylenie standardowe (dB) 4,1 4,4 4,2 4,3 3,7 4,5 2,9 5,4
Zakładana ochrona (dB) 16,9 15,8 15,5 14,8 19,5 29,0 38,1 35,2
SNR (1-liczbowa ocena tłumienia) = 23 dB. Dla wysokich częstotliwości = 27 dB.
Dla średnich częstotliwości = 19 dB. Dla niskich częstotliwości = 17 dB.

ochrona słuchu 3M 
Pasywna

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku
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Wersja Peltor™ Optime™ I  
z pałąkiem nakarkowym
Brak pałąka na głowę, aby 
zapewnić pełną kompatybilność 
z innymi rodzajami sprzętu 
ochronnego, noszonego
na głowie.
SNR: 26 dB.

Wersja Peltor™ Optime™ I  
ze składanym pałąkiem
Łatwe do przechowywania.
SNR: 28 dB.

Peltor™ Optime™ I Hi-Viz  
o wysokiej widoczności
Dla pracowników, którzy 
potrzebują dodatkowej 
widoczności, np. pracowników 
zajmujących się robotami 
drogowymi czy ziemnymi, 
jak również pracowników 
naziemnej obsługi lotnisk.
Dostępna we wszystkich 
wersjach.
SNR: 28 dB.

Peltor™ Optime™ I w wersji z pałąkiem 
nagłownym
SNR: 27 dB.

Inne ochronniki słuchu Peltor™ Optime™ I

Możliwość połączenia Peltor™ 
Optime™ I z hełmem
Różne wersje, które można 
stosować z różnymi rodzajami 
hełmów ochronnych.
SNR: 26 dB.

Peltor™ dla spawaczy
Pierwsze i jedyne ochronniki słuchu 
stworzone specjalnie dla spawaczy.
Dopasowują się do przyłbic 
spawalniczych.
SNR: 24 dB.

Akcesoria
Dostępne są zestawy higieniczne dla każdej 
z wersji ochronników.
Dostępne są również papierowe nakładki 
higieniczne.
Peltor Clean występują w 2 wersjach  
(HY100A – 100 par w rolce w dozowniku, 
HY100A-01 – 20 opakowań × 5 par w dozowniku).
Taka sama wersja dla wszystkich modeli 
ochronników słuchu.

Cechy i zalety:

Komfortowe
 +  Wyjątkowo niskoprofilowa i lekka  
konstrukcja (180 g), która pomaga  
w osiągnięciu większej kompatybilności 
z innymi rodzajami sprzętu ochrony 
osobistej.

 + Znaczna przestrzeń w czaszach  
ochronnika pomaga zwiększyć  
wygodę.

 + Miękkie i szerokie pierścienie 
uszczelniające wypełnione  
wyjątkowym połączeniem płynu  
i pianki, co zapewnia optymalne  
uszczelnienie i niski nacisk.

Skuteczne
 + Średnie stłumienie pomimo lekkości  
i niskoprofilowej konstrukcji: SNR = 27 dB.

 + Unikatowa konstrukcja pałąka,  
wykonanego z drutu ze stali nierdzewnej, 
co zapewnia stały nacisk podczas długich 
okresów użytkowania.

Wszechstronne
 + Dostępne w kilku wersjach, co pozwala 
dopasować je niemal do każdej sytuacji:  
z pałąkiem nagłownym lub składanym,  
z pałąkiem nakarkowym i w wersji 
nahełmowej. Wszystkie wersje są 
dostępne w kolorach o wysokiej 
widoczności.

Ochronniki słuchu Peltor™ Optime™ I
Ochronniki słuchu Peltor™ Optime™ I zapewniają wszechstronną 

i lekką ochronę słuchu o zwiększonym komforcie dla użytkownika. 

Niskoprofilowa konstrukcja w połączeniu ze znaczną przestrzenią  

w czaszach ochronnika zwiększa kompatybilność z innymi rodzajami 

sprzętu ochrony osobistej i maksymalizuje komfort odczuwany przez 

użytkownika.

Peltor™ Optime™ I jest idealnym wyborem dla sporadycznych  

i długotrwałych zastosowań. Szerokie, wygodne pierścienie 

uszczelniające zostały wypełnione wyjątkowym połączeniem płynu 

i pianki, co zapewnia optymalne uszczelnienie i jednocześnie niski nacisk 

podczas kontaktu. Ochronniki te są idealne do zastosowania zarówno 

w wielu środowiskach pracy o umiarkowanym hałasie przemysłowym, 

takich jak lekki przemysł inżynieryjny, przemysł samochodowy, obróbka 

arkuszy metalowych, jak również podczas zajęć wykonywanych na 

świeżym powietrzu lub hobbystycznych, takich jak np. koszenie trawy 

czy obróbka drewna.
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Wersja Peltor™ Optime™ II 
z pałąkiem nakarkowym
Brak pałąka na głowę, 
aby zapewnić pełną 
kompatybilność z innymi 
rodzajami sprzętu ochronnego, 
noszonego na głowie.
SNR: 31 dB.

Wersja Peltor™ Optime™ II 
ze składanym pałąkiem
Łatwe do składowania.
SNR: 31 dB.

Wersja Peltor™ Optime™ 
II Hi-Viz o wysokiej 
widoczności
Dla pracowników, którzy 
potrzebują dodatkowej 
widoczności, np. zajmujących 
się robotami drogowymi 
czy ziemnymi, jak również 
pracowników naziemnej 
obsługi lotnisk.
Dostępna we wszystkich 
wersjach.
SNR: 31 dB.

Peltor™ Optime™ II w wersji  
z pałąkiem nagłownym
SNR: 31 dB.

Inne ochronniki słuchu Peltor™ Optime™ II

Akcesoria
Dostępne są zestawy higieniczne dla każdej z wersji 
ochronników.
Dostępne są również papierowe nakładki higieniczne
Peltor Clean występujące w dwóch wersjach  
(HY100A – 100 par w rolce w dozowniku,
HY100A-01 – 20 opakowań × 5 par w dozowniku).
Taka sama wersja dla wszystkich modeli ochronników 
słuchu.

Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Znaczna przestrzeń w czaszach ochronnika 
pomaga uszom oddychać, co zwiększa 
wygodę.

 + Miękkie i szerokie pierścienie  
uszczelniające wypełnione wyjątkowym 
połączeniem płynu i pianki, co zapewnia  
optymalne uszczelnienie i mały nacisk.

 + Pierścienie uszczelniające wyposażone  
w kanały wentylacyjne pokryte miękką, 
wzorzystą i higieniczną folią.

Skuteczne
 + Średnie stłumienie pomimo lekkości  
i niskoprofilowej konstrukcji:  
SNR = 31 dB.

 + Unikatowa konstrukcja pałąka,  
wykonanego z drutu ze stali nierdzewnej, 
co zapewnia stały nacisk podczas długich 
okresów użytkowania.

Wszechstronność
 + Dostępne w kilku wersjach, co pozwala 
dopasować je niemal do każdej sytuacji:  
z pałąkiem nagłownym lub składanym, 
z pałąkiem nakarkowym i w wersji  
nahełmowej. Wszystkie wersje są  
dostępne w kolorach o znacznej  
widoczności.

Wersja Peltor™ Optime™
z przyciskiem nasłuchu
Ochronniki słuchu Optime™ 
z manualnym przyciskiem 
nasłuchu. Po jego naciśnięciu 
zmniejsza się tłumienie,  
co umożliwia słuchanie.
SNR: 31 dB.
Dostępne również w wersji 
o wysokiej widoczności 
(Hi-Viz) lub z mocowaniem 
nahełmowym.
SNR: 29 dB.

Dielektryczna wersja Peltor™ 
Optime™ II
Wersja, w której brak widocznych 
metalowych części.
Dostępna we wszystkich 
wersjach.

Możliwość połączenia 
Peltor™ Optime™ II  
z hełmem
Różne wersje, które można 
stosować z różnymi rodzajami  
hełmów ochronnych.
SNR: 30 dB.

ochrona słuchu 3M 
Pasywna

Ochronniki słuchu Peltor™ Optime™ II
Ochronniki Peltor™ Optime™ II zostały opracowane do użytku 

w wymagających, hałaśliwych środowiskach i skutecznie wyciszają 

nawet dźwięki o wyjątkowo niskiej częstotliwości. Pierścienie 

uszczelniające zostały wypełnione wyjątkowym połączeniem 

płynu i pianki. W wyniku tego osiągnięto optymalne uszczelnienie 

i jednocześnie niski nacisk podczas kontaktu, co zapewnia przyjemny 

komfort nawet podczas długich okresów użytkowania. Pierścienie 

uszczelniające są wyposażone w kanały wentylacyjne, pokryte  

miękką, wzorzystą, higieniczną folią. 

Ochronniki słuchu Optime™ II to idealny wybór w środowiskach, które 

cechują się znacznym poziomem hałasu przemysłowego lub odgłosów 

pracy maszyn budowlanych, jak również na lotniskach i podczas prac 

rolniczych. Ten produkt jest również dostępny w wersji dielektrycznej bez 

widocznych części metalowych, a także w wersji o wysokiej widoczności 

w kolorze zielonym – dla pracowników, którzy potrzebują ochrony 

słuchu, a zarazem muszą być wyraźnie widoczni (na drodze czy na placu 

budowy, na lotniskach lub w innych miejscach pracy cechujących się 

wysokim ryzykiem).
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Wersja Peltor™ Optime™ III 
z pałąkiem nakarkowym
Brak pałąka na głowę, 
aby zapewnić pełną 
kompatybilność z innymi 
rodzajami sprzętu ochronnego, 
noszonego na głowie.
SNR: 35 dB.

Peltor™ Optime™ III Hi-Viz 
z pałąkiem o wysokiej 
widoczności
Dla pracowników, którzy 
potrzebują dodatkowej 
widoczności, np. zajmujących 
się robotami drogowymi 
czy ziemnymi, jak również 
pracowników naziemnej 
obsługi lotnisk. Dostępna we 
wszystkich wersjach.
SNR: 35 dB.

Peltor™ Optime™ III w wersji  
z pałąkiem nagłownym
SNR: 35 dB.

Inne ochronniki słuchu Peltor™ Optime™ III

Możliwość połączenia Peltor™ 
Optime™ III z hełmem
Różne wersje, które można 
stosować z różnymi rodzajami 
hełmów ochronnych.
SNR: 34 dB.

Akcesoria
Dostępne są zestawy higieniczne dla każdej  
z wersji ochronników.
Dostępne są również papierowe nakładki 
higieniczne.

Peltor Clean występują w 2 wersjach  
(HY100A – 100 par w rolce w dozowniku, 
HY100A-01 – 20 opakowań × 5 par  
w dozowniku).
Taka sama wersja dla wszystkich modeli 
ochronników słuchu.

Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Znaczna przestrzeń w czaszach  
ochronnika dopuszcza do uszu powietrze,  
co zwiększa wygodę.

 + Szerokie pierścienie uszczelniające.
 + Pierścienie uszczelniające wypełnione  
miękką, plastyczną pianką, co zapewnia 
doskonałe dopasowanie i mały nacisk  
podczas kontaktu.

Skuteczne
 + Bardzo wysokie tłumienie:  
SNR wynoszące 35 dB.

 + Unikatowa konstrukcja pałąka,  
wykonanego z drutu ze stali nierdzewnej,  
co zapewnia stały nacisk podczas  
długich okresów użytkowania.

 + Podwójna obudowa, która minimalizuje  
rezonans w czaszach, co prowadzi  
do maksymalnego tłumienia dźwięków  
o wysokiej częstotliwości.

Wszechstronne
 + Dostępne w kilku wersjach, co pozwala 
dopasować je niemal do każdej sytuacji:  
z pałąkiem nagłownym lub składanym, 
z pałąkiem nakarkowym i w wersji nahełmowej. 
Wszystkie wersje są dostępne w kolorach  
o wysokiej widoczności.

Ochronniki słuchu Peltor™ Optime™ III
Ochronniki słuchu Peltor™ Optime™ III są wysoce wydajnym 

środkiem ochrony słuchu, opracowanym specjalnie do użytku 

w wyjątkowo hałaśliwych środowiskach. Ochrona opiera się na 

technologii o podwójnej obudowie, co minimalizuje rezonans 

w obudowie podtrzymującej. W rezultacie zyskujemy maksymalne 

tłumienie wysokich częstotliwości. Połączenie akustyczne pomiędzy 

przestrzenią wewnętrzną a przestrzenią pomiędzy obudowami zapewnia 

maksymalne tłumienie niskich częstotliwości. Pierścienie uszczelniające 

są szerokie i wypełnione miękką, plastyczną pianką, co zapewnia 

doskonałe dopasowanie i niski nacisk podczas kontaktu. Ochronniki 

Peltor™ Optime™ III oznaczają skuteczną ochronę i najwyższy komfort 

użytkowania. Ten produkt jest również dostępny w wersji o wysokiej 

widoczności w kolorze zielonym – dla pracowników, którzy potrzebują 

ochrony słuchu, a zarazem muszą być wyraźnie widoczni (na drodze 

czy na placu budowy, na lotniskach lub w innych miejscach pracy 

cechujących się wysokim ryzykiem).
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Rozwiązania Ochrony Słuchu - prostota innowacji
www.3M.PL/peltorx
Chronimy Twój Świat

Nowy standard
i ochrony

             wzornictwa, komfortu

X1 X2 X3 X4 X5

cichej rewolucji
Dołącz do

Żyjemy w zbyt głośnym świecie
Nowe nauszniki przeciwhałasowe 3M™ Peltor™ serii X są następnym krokiem do osiągnięcia naszego  
głównego celu - zmniejszenia ilości przypadków utraty słuchu z powodu nadmiernego hałasu.  
Nauszniki 3M™ Peltor™ serii X zapewniają najlepszą ochronę, która przydaje się podczas wykonywania wielu czynności.
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3M™ Peltor™ X1
w wersji nahełmowej
SNR: 26 dB.

3M™ Peltor™ X1
w wersji nagłownej
SNR: 27 dB.

Inne ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X1

Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Smukłe nauszniki, które dobrze tłumią 
większość hałasów powstałych  
w środowisku przemysłowym.

Skuteczne
 + SNR wynoszące 27 dB.
 + Lekka konstrukcja.
 + Proste kodowanie kolorami:  
zielony kolor oznacza pierwszy  
stopień tłumienia wśród  
całej gamy.

Ponadto wszystkie inne cechy  
z zakresu ochrony, komfortu  
i wzornictwa, które sprawiają,  
że nauszniki są  uniwersalne.

Nowa seria ochronników słuchu 3M™ Peltor™ X
Nowy standard wzornictwa, ochrony i komfortu. 

3M opracowało nową serię ochronników słuchu 3M™ Peltor™ X 

na podstawie tych trzech filarów. Oprócz łatwości użytkowania 

i identyfikacji, nasze najnowsze nauszniki stanowią teraz nowy  

punkt odniesienia pod względem ochrony słuchu.

Wejdź w świat nowych nauszników 3M™ Peltor™ X wraz 

z nausznikami Peltor™ X1 oferującymi tłumienie na poziomie  

SNR: 27dB.

3M™ Peltor™ X1

SNR wynoszące 27 dB
W celu ochrony przed lekkim poziomem
natężenia hałasu powstałym podczas
koszenia trawy, wiercenia, lekkich prac
konstrukcyjnych itd.

Standardowy poziom tłumienia,
smukły wygląd

3M™ Peltor™ X1A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 15,6 11,9 15,4 24,5 34,3 32,8 37,4 37,4
Odchylenie standardowe (dB) 3,6 2,0 2,6 2,6 2,3 3,3 2,5 3,8
Zakładana ochrona (dB) 12,0 9,9 12,8 22,0 31,9 33,5 33,3 34,5

SNR = 27 dB, H = 32 dB, M = 24 dB, L = 16 dB.

3M™ Peltor™ X1P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 14,7 11,4 15,8 24,5 32,5 32,0 35,6 35,1
Odchylenie standardowe (dB) 3,3 3,7 2,4 2,9 2,9 3,7 2,5 4,9
Zakładana ochrona (dB) 11,4 7,7 13,4 21,6 29,7 28,3 33,1 30,1

SNR = 26 dB, H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB.

NOWOŚĆ!

Rozwiązania Ochrony Słuchu - prostota innowacji
www.3M.PL/peltorx
Chronimy Twój Świat

Nowy standard
i ochrony

             wzornictwa, komfortu

X1 X2 X3 X4 X5

cichej rewolucji
Dołącz do

Żyjemy w zbyt głośnym świecie
Nowe nauszniki przeciwhałasowe 3M™ Peltor™ serii X są następnym krokiem do osiągnięcia naszego  
głównego celu - zmniejszenia ilości przypadków utraty słuchu z powodu nadmiernego hałasu.  
Nauszniki 3M™ Peltor™ serii X zapewniają najlepszą ochronę, która przydaje się podczas wykonywania wielu czynności.
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Ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X2

Standardowy poziom tłumienia,
smukły wygląd

3M™ Peltor™ X2 
w wersji nahełmowej
SNR: 30 dB.

3M™ Peltor™ X2  
w wersji nagłownej
SNR: 31 dB.

Inne ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X2

Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Żółty kolor pozwala zidentyfikować  
odpowiednią wersję dla średniego  
lub wysokiego poziomu natężenia  
hałasu.

Skuteczne
 + Zwiększone właściwości  
tłumiące, SNR 31 dB. 

Nauszniki 3M™ Peltor™ X2 zapewniają średni poziom tłumienia  

(do 31dB), oraz nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo.  

Nauszniki są wyjątkowo smukłe i lekkie, zapewniają komfort  

nawet po wielogodzinnym użytkowaniu.

3M™ Peltor™ X2A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 19,0 14,1 22,2 31,1 39,7 36,6 37,0 37,9
Odchylenie standardowe (dB) 4,5 2,2 2,1 2,7 3,2 3,2 3,7 3,4
Zakładana ochrona (dB) 14,5 11,9 20,1 28,4 36,6 33,5 33,3 34,5

SNR = 31 dB, H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB.

3M™ Peltor™ X2P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 15,9 13,8 20,2 30,0 37,7 35,4 34,9 35,8
Odchylenie standardowe (dB) 4,6 2,8 2,1 3,2 2,6 3,0 3,0 4,7
Zakładana ochrona (dB) 11,3 11,0 18,1 26,8 35,1 32,4 31,9 31,1

SNR = 30 dB, H = 33 dB, M = 28 dB, L = 19 dB.

3M™ Peltor™ X2

SNR wynoszące 31 dB
W celu ochrony przed średnim lub 
wysokim poziomem natężenia hałasu 
powstałym podczas prac przemysłowych, 
konstrukcyjnych, robót drogowych itd.

NOWOŚĆ!
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Ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X3

Standardowy poziom tłumienia,
smukły wygląd

3M™ Peltor™ X3
w wersji nahełmowej
SNR: 32 dB.

3M™ Peltor™ X3
w wersji nagłownej
SNR: 33 dB.

Inne ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X3

Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Ekstremalnie lekkie i płaskie 
w porównaniu do produktów 
konkurencji.

 + Czerwony kolor ułatwia identyfikację 
i użycie nauszników w środowisku 
o wysokim poziomie natężenia 
hałasu.

Skuteczne
 + Wysokie właściwości tłumiące, 
SNR 33 dB.

Nowy wzór przynosi wiele korzyści,  
włączając w to komfort i ochronę.

Model 3M™ Peltor™ X3 to nasze pierwsze nauszniki, w których 

wykorzystano nowy dystansownik, który zwiększa właściwości  

tłumiące bez konieczności zastosowania podwójnej obudowy. 

Dodatkowo zwiększona została przestrzeń wewnątrz nauszników 

co jeszcze bardziej poprawia komfort i przyjemność użytkowania.

3M™ Peltor™ X3A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 21,5 22,8 25,1 27,0 40,0 35,8 38,5 38,9
Odchylenie standardowe (dB) 3,0 2,1 3,1 1,7 2,8 2,2 2,7 2,9
Zakładana ochrona (dB) 18,4 20,7 22,0 25,4 37,2 33,6 35,8 35,9

SNR = 33 dB, H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB.

3M™ Peltor™ X3P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 18,9 20,0 24,2 27,4 40,1 36,0 39,7 37,0
Odchylenie standardowe (dB) 3,3 2,8 1,7 2,1 3,0 3,0 3,5 3,7
Zakładana ochrona (dB) 15,6 17,2 22,6 25,3 37,1 33,1 36,2 33,3

SNR = 32 dB, H = 34 dB, M = 30 dB, L = 24 dB.

3M™ Peltor™ X3

SNR wynoszące 33 dB
W celu ochrony przed hałasem
w przemyśle drzewnym, 
na lotnisku, w trakcie ciężkich 
prac konstrukcyjnych itd.

NOWOŚĆ!
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Ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X4

Standardowy poziom tłumienia,
smukły wygląd

3M™ Peltor™ X4 
w wersji nahełmowej
SNR: 32 dB.

3M™ Peltor™ X4  
w wersji nagłownej
SNR: 33 dB.

Inne ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X4

Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Kodowanie kolorami ułatwia 
identyfikację. 

 + Ekstremalnie smukła i lekka 
obudowa zapewnia idealną 
kompatybilność z innymi środkami 
ochrony indywidualnej 3M.

 + Flourescencyjny kolor zapewnia 
doskonałą widoczność podczas  
prac na świeżym powietrzu 
co jeszcze bardziej zwiększa 
bezpieczeństwo.

Skuteczne
 + Nowa konstrukcja wkładek 
tłumiących oraz  innowacyjna 
pianka zawarta w poduszkach 
uszczelniających zapewniają 
doskonałą chronę akustyczną, 
szczególnie przed dźwiękiem 
o niskiej częstotliwości.

Ekstremalnie smukłe, bardzo wysokie tłumienie

W przeszłości nauszniki o wysokich właściwościach  tłumiących 

wymagały zastosowania dużej i masywnej obudowy – dziś to już 

przeszłość. Nauszniki 3M™ Peltor™ X4 mogą tłumić hałas aż o 33 dB  

przy jednoczesnym zachowaniu smukłego i ładnego wyglądu.

3M™ Peltor™ X4A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 19,6 17,8 22,1 30,6 39,5 37,3 43,8 42,1
Odchylenie standardowe (dB) 4,1 2,3 2,5 1,8 2,9 4,1 2,8 4,0
Zakładana ochrona (dB) 15,5 15,5 19,6 28,8 36,6 33,2 41,1 38,2

SNR = 33 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 22 dB.

3M™ Peltor™ X4P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 16,6 16,8 21,8 30,6 40,1 36,7 43,1 41,9
Odchylenie standardowe (dB) 3,6 2,5 2,1 1,9 2,3 3,7 2,7 4,7
Zakładana ochrona (dB) 12,9 14,3 19,7 28,7 37,8 32,9 40,4 37,2

SNR = 32 dB, H = 36 dB, M = 30 dB, L = 21 dB.

3M™ Peltor™ X4

SNR wynoszące 33 dB
Znajdą zastosowanie przy redukcji
wysokiego poziomu natężenia
hałasu w większości środowisk
przemysłowych.

NOWOŚĆ!
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Ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X5

Standardowy poziom tłumienia,
smukły wygląd

3M™ Peltor™ X5
w wersji nahełmowej
SNR: 36 dB.

3M™ Peltor™ X5
w wersji nagłownej
SNR: 37 dB.

Inne ochronniki słuchu 3M™ Peltor™ X5

Cechy i zalety:

Komfortowe
 + Wyjątkowe właściwości tłumiące 
są wynikiem optymalnej 
kombinacji specjalnie opracowanej 
pianki wewnątrz obudowy 
i w pierścieniach uszczelniających, 
dystansowników oraz konstrukcji 
obudowy.

 + Pomimo masywnej obudowy 
nauszniki są relatywnie lekkie, 
doskonale zbalansowane 
i wygodne podczas noszenia.

 + Czarny kolor obudowy oznacza 
przeznaczenie do użycia 
w ekstremalnie głośnym 
środowisku.

Niezrównana siła tłumienia bez konieczności stosowania

podwójnej ochrony w postaci nauszników i wkładek

przeciwhałasowych.

Nowa, przełomowa technologia pomogła nam osiągnąć niespotykane 

dotychczas właściwości. Nasze najnowsze rozwiązanie znalazło 

zastosowanie zarówno w wersji nagłownej, jak i nahełmowej.

3M™ Peltor™ X5 A – wersja nagłowna

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 23,0 22,3 28,8 39,7 44,2 39,8 43,0 40,2
Odchylenie standardowe (dB) 3,1 2,4 2,4 2,7 3,4 4,6 2,8 2,9
Zakładana ochrona (dB) 19,8 19,9 26,4 37,0 40,9 35,2 40,2 37,3

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 35 dB, L = 27 dB.

3M™ Peltor™ X5P3 – wersja nahełmowa

Częstotliwość (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnie tłumienie (dB) 20,4 22,0 26,9 38,2 43,5 38,7 41,0 40,4
Odchylenie standardowe (dB) 3,3 3,1 2,2 2,8 3,4 4,5 2,5 3,3
Zakładana ochrona (dB) 17,1 18,9 24,7 35,4 40,2 34,2 38,5 37,2

SNR = 36 dB, H = 36 dB, M = 34 dB, L = 26 dB.

3M™ Peltor™ X5

SNR wynoszące 37 dB
 W celu ochrony przed ekstremalnie wysokim 
poziomem natężenia hałasu, do zastosowania 
w miejscach gdzie przeważnie wymagana jest 
podwójna ochrona słuchu takich jak kopalnie,
produkcja papieru, turbiny gazowe itd.
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