
AKOESTISCHE LUCHTSLANG OORTJE

Als u niet de perfecte pasvorm over uw hoor weet te krijgen, kunt u de 
L-vormige verbinding verwijderen en een stukje van de lengte van de 
luchtslang afhalen totdat het comfortabel zit. Ook kunt u de L-vormige 
verbinding draaien voor gebruik in het linker- of rechteroor.

PRO-60278  Links
PRO-60279  Rechts

Als u gebruik maakt van ons akoestische luchtslangoortje moet 
u rekening houden met het volgende. 

Ten eerste moet de luchtslang een perfecte pasvorm hebben. U 
kunt overwegen de Earfly of Open Ear te gebruiken, deze zijn 
gemaakt van hypoallergeen siliconen die zeer comfortabel in 
het oor passen. De oortjes zijn gebruiksvriendelijk en compati-
bel met de andere akoestische luchtslangen. Het combineren is 
eenvoudig, gewoon het normale rubberen oordopje verwijderen 
en het opzetstuk in plaats daarvan monteren.

MIX & MATCH

Voor een compleet overzicht: 
WWW.PROEQUIP.NL

Op zoek naar meer (h)oorcomfort?

Draaien en aanpassen

Earfly insert 3-pack (S,M,L)
De Earfly zet het oortje comfortabel vast in het oor, 
zodat u niet het risico loopt het te verliezen. Het zal 
ook geluiden blokkeren van buitenaf, waardoor het 
makkelijker wordt om het geluid van de radio te 
horen.

Open Ear insert 3-pack (S,M,L)
Dankzij de samenstelling, blokkeert de Open Ear 
omgevingsgeluid niet op dezelfde manier als een 
nauwsluitende rubberen Eartip. U zult dus met dit 
oortje uw 3D gehoor behouden.

PRO-60178  Links
PRO-60179  Rechts
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Als gevolg van weersomstandig en blootstelling aan zonlicht zal na 
verloop van tijd zal het geluidsniveau van de akoestische luchtslang 
verminderen. Om prestaties te maximaliseren, raden wij aan dit item 
om de 6 maanden te vervangen. De luchtslang is ook verkrijgbaar in 
het zwart, deze heeft niet alleen een stoere uitstraling maar is ook beter 
bestemd tegen UV-licht.

MIX & MATCH

PRO-29284  Zwart

Akoestische luchtslang met bajonetaansluiting
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De rubberen Eartip wordt standaard geleverd 
bij de akoestische luchtslang. Dit oordopje zit 
nauwsluitend in het oor en blokkeert daardoor 
het omgevingsgeluid.

Geluidsreducerende Foam oordopjes
Wanneer u zich veel in lawaaierige omge-
vingen bevindt, kunt u kiezen voor de Foam 
oordopjes, deze werken geluidreducerend 
en bieden tegelijkertijd gehoorbescherming.

Standaard Eartip

Voor hygiëne en medische redenen dient u de 
oordopjes regelmatig te vervangen.

PRO-72242  PRO-60255  

ProEquip staat voor hoge kwaliteit en is een verzameling 
van innovatieve en unieke accessoire producten. Ze zijn 
speciaal ontworpen om aan de hoge eisen van de markt in 
termen als kwaliteit en prestatie te voldoen.

PRO-29294  Transparant

PRO-60276

PRO-29278

WWW.PROEQUIP.NL
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