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Formstøbte Passive Høreværn med Bluetooth
SOWEI Com
SOWEI Com er Audiovox’ formstøbte høreværn med Bluetooth kommunikation til arbejdsbrug.
Høreværnene er lavet af en blød medicinsk silikone, og støjfiltrene i høreværnene tillader at øret
kan trykudligne, hvilket betyder at brugeren kan gå med dem hele dagen uden ubehag. SOWEI
Com kan leveres med en snor så risikoen for at tabe et høreværn på arbejdsgulvet minimeres og
kan ligeledes leveres med detektering til virksomheder indenfor fødevareindustrien.
Høreværnene er specielt egnet til medarbejdere der har behov for kommunikation via Bluetooth i
arbejdstiden. Bluetooth enheden har batteri til 11 timers streaming og taletid samt 180 timers
standby tid. Den er volumenbegrænset til 79 dB og mikrofonen dæmper baggrundsstøj med 20
dB, så telefonsamtaler kan gennemføres i støj. Bluetooth enheden har et betjeningspanel, der
virker med Siri (Apple) og Alexa (Android), så telefonen kan betjenes uden at forlade lommen.
Høreværnene kan leveres med et støjfilter som dæmper støjen ulineært. Her dæmpes
højfrekvente lyde (f.eks. vinkelslibere og trykluft) mest, mens mellemfrekvente lyde (f.eks. tale og
motorer) samt lavfrekvente lyde (f.eks. maskiner) dæmpes mindst. Det gør brugeren i stand til at
kommunikere med kollegaer, høre alarmer og lignende, mens arbejdet udføres i omgivelser med
et højt støjniveau.
Anvendelse:

Fordele:

• Medarbejdere i støjende omgivelser over 85 dB
der har behov for Bluetooth kommunikation

• Tilgængeligt med 2 forskellige støjfiltre: 26 dB
og 23 dB
• Batteri til 11 times streaming og taletid samt
180 times standby tid
• Aktiv støjdæmpning på mikrofonen
• 2 Bluetooth enheder kan tilkobles samtidigt
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SOWEI Com

Teknisk data
Lyddæmpning
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Frekvens (Hz)
HLFs4 Orange

HLFs5 Hvid

Filter:
HLFs4 Orange
SNR = 26 dB | L = 24 dB | M = 25 dB | H = 25 dB
HLFs5 Hvid
SNR = 23 dB | L = 14 dB | M = 21 dB | H = 26 dB

Produkt:
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Alle efterstående produkter opfylder kravene til CE mærkningen og
produktovervåges af PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389
Wilhelmshaven, Tyskland. Identifikationsnummer 1974.

Juridisk producent:
HÖRLUCHS HEARING GMBH & CO. KG
Bergseestraße 10
D - 91217 Hersbruck

