


NI 100 3M™
Indicator de zgomot/Noise indicator

 Faceţi zgomotele vizibile cu noul Indicator de zgomot 3M™!
Avantajele dvs: identificaţi rapid aplicaţiile cu zgomot potenţial periculos >85dB (A) l Instruiţi 
angajaţii să folosească corect protecţia auditivă
Fixaţi Indicatorul 3M™ pe cămaşa/jachetă: LED-ul roşu lumimează intermitent: nivelurile 
de zgomot sunt >85 dB(A) – protecţia audtivă trebuie purtată l LED-ul verde luminează 
intermitent: nivelurile de zgomot sunt <85 dB(A) – protecţia auditivă poate fi utilizată dacă este 
necesar.

 Make sounds visibl with 3M™ Noise Indicator
Your advantages: identify areas where noise level is over 85dB (A) and hearing 
protection may need to be worn l Train employee to use correctly the hearing 
protection
Clip the 3M™ Noise Indicator to a shirt or jacket: Red Flashing LED: Noise levels 
are above 85 dB(A) – hearing protection must be worn l Green Flashing LED: Noise 
levels are below 85 dB(A) – hearing protection may be required if necessary.

Caracteristici: nivel de alertare: luminează intermitent: roşu când >85 dB(A) / verde când <85 
dB(A) l Acurateţe: 3 dB l Baterie: Li-Poly (celulă plată) aprox. 200 de ore de operare de la încarcare 
l Durata de viaţă a bateriei: aproximativ doi ani de cicluri de încărcare l Încărcare: un cablu mini-
USB (achiziţionat separat) se fixează în partea inferioară l Auto Off: dispozitivul se comută OFF după 
aproximativ 10 ore

Features: alert level: flashes red when >85 dB(A) / Flashes green when <85 dB(A) 
l Accuracy: 3 dB l Battery type: Li-Poly (flat cell) approx. 200 hours of operating 
time before recharging l Battery Life: Approximately two years of charging cycles l 
Charging: A mini-USB cable (sold separately) plugs into bottom port of device l Auto-
power Off: the device will power off after approximately 10 hours

1. IDENTIFICAŢI
       zgomotele potenţial periculoase

2. SELECTAŢI
       protecţia auditivă  corectă pentru dvs.

3. INSTRUIŢI
       angajaţii în scopul purtării  protecţiei auditive

4. VALIDAŢI
       fixarea corectă

Zgomotele au niveluri <85 dB
Noise levels have <85 dB

Ghid de selecţie pentru protecţie auditivă în 3 paşi:
conform nivelului de zgomot, condiţiilor de lucru şi duratei de utilizare
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Categorie
Antifoane interne care se presează
Antifoane interne reutilizabile
Antifoane interne cu bandă
Antifoane externe
Opţiuni
Cu şnur
Dispenser
Mărci
Peltor   

E.A.R             

3M                  

Atenuare dB (SNR) 28 36 36 28 25 32 35 32 20 14 21 23 23 27 31 35

Pasul 1: ATENUARE, NU IZOLARE! - atenuaţi doar cât să vă protejaţi auzul, încât să auziţi în continuare sunetele importante din mediu
                  Care este nivelul de zgomot?  (Grupe SNR = Single Number Rating*). Când zgomotele au >85dB (A), aţi depăşit nivelul de expunere permis şi protecţia auditivă este obligatorie. Utilizaţi pictogramele de mai jos pentru suport la selectarea antifoanelor 3M.

< 85 dB (A)

83 dB - 93 dB (A)

87 dB - 98 dB (A)

94 dB - 105 dB (A)

95 dB - 110 dB (A)

Pasul 2: ANTIFOANELE PE CARE ANGAJAŢII LE POT PURTA ÎN MEDIUL DE LUCRU
                  Întrebaţi-vă: - Am temperaturi ridicate? - Am umiditate ridicată? - Le utilizez continuu sau intermitent ?

- Mediul de lucru este murdar (doresc să nu ating cu degetele vârful antifoanelor interne) ?
Temperatură (scăzută  / ridicată )
Umiditate
Detectabile metalic
Mediul de lucru murdar
Pasul 3: CARE ESTE DURATA DE UTILIZARE?
- Scurtă
- Lungă
- Continuă
- Intermitentă
De unică folosinţă /
Reutilizabile (UF/R)

UF UF UF R R R R R R R R R R R R R

Zgomotele au niveluri >85 dB
Noise levels have >85 dB

PROTECŢIA AUDITIVĂ TREBUIE PURTATĂ!
HEARING PROTECTION SHOULD BE WORN!



 Dozimetru portabil pentru înregistrarea nivelurilor 
de zgomot l Interval de măsurare: 70 -140 dB l 
Microfon cu fir detaşabil cu câmp condensator pre-
polarizat (electret) de 0,6 cm l Baterie pe bază din 
litiu polimer l Comunicarea către calculator se face 
prin intermediul staţiei  EdgeDock şi prin USB l Timpul 
standard de reîncărcare a bateriei este de 2-4 ore l 
Capacitatea de memorare 180 de ore l Ergonomic, uşor 
de utilizat

 Cable free dosimeter for monitoring 
noise levels l Measuring range: 70 -140 dB l 
Microphone: 0,6 cm prepolarized condenser 
(electret) field replaceable threaded microphone l 
Lithium Polymer battery l Communications via the 
EdgeDock and USB to PC l Typical recharge in 2 to 4 
hours l Memory capacity: 180 hours l Ergonomic, 
easy to use

Disponibil în trei modele:
l Modelul standard eg3 furnizează  rapoarte de date
l Modelul avansat eg4 prevăzut cu dozimetre duale şi  
funcţia de istoric a întregistrărilor/duratei
l Modelul eg5 este prevăzut cu dozimetre duale şi funcţia 
de istoric a întregistrărilor/duratei. Oferă în plus măsurători 
simultane pentru categoria C (pentru presiune acustică 
ridicată) şi A (pentru  presiunea acustică raportată la 
urechea umană)

Available in 3 models:
l The eg3 basic model features summary data 
reports
l The eg4 advanced model has dual dosimeters 
and data logging/time history
l The eg5 also has dual dosimeters and data 
logging/time history. It Stands apart as an 
intrinsically safe dosimeter that offers simultaneous 
C-weighted and A-weighted measurements

EDGE 3M™
Dozimetru conform EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007
Dosimeter according to EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007

SE400 3M™
Detector de sunete conform N/IEC 61672, EN/IEC 61260, IEC 6100-4-2, IEC 610-6-2, IEC 60651, IEC 60804
Sound detector according to  EN/IEC 61672, EN/IEC 61260, IEC 6100-4-2, IEC 610-6-2, IEC 60651, IEC 60804

 Folosit pentru a respecta standardele privind 
protecţia auzului şi pentru programul de conservare a 
auzului l durata mare de viaţă a bateriei l nu necesită 
setări suplimentare, poate fi folosit imediat când este 
livrat l rezistent la apă şi praf l posibilitatea de a 
schimba limba de afişare: engleză, spaniolă, germană, 
franceză, italiană, portugheză, chineză şi koreană l 
memorie 2 MB l uşor de utilizat l frecvenţe: A, C, Z 
l nivel vârf maxim: 143 dB l rate de schimb 3, 4, 5 
dBA l interfaţă USB l stochează istoricul de calibrare 
prin afişare dată/oră
Disponibil în 2 modele: SE401 – Clasa/Tip 1 şi SE402 
– Clasa/Tip 2

 Is used to ensure regulatory compliance 
and provide the foundation data for hearing 
conservation program l long battery life l 
ready to use, no setup necessary l water 
resistant and dust-proof designs l Display 
languages: English, Spanish, german, French, 
Italian, Portuguesse, Chinese and Korean l 
memory: 2 MByte l easy to use l frequency 
weighting: A, C, Z l Max peak level: 143 dB l  
exchange rates: 3, 4, 5 dBA l USB interface l 
calibration history stored  are displayed with 
calibration date/time
Available in 2 models: SE401 – Class/Type 1 
and SE402 – Class/Type 2

SD 200 3M™
Detector de sunete conform IEC 61672-1 (2002) IEC 61010-1 (2010)
Sound detector according to IEC 61672-1 (2002) IEC 61010-1 (2010)

 Detectorul de zgomot 3M™ seria 
SD-200 reprezintă un instrument de mici 
dimensiuni pentru măsurarea sunetelor, 
conceput special pentru identificarea 
nivelurilor de zgomot din spaţiile de lucru l 
LED-urile de culoare verde, galben şi roşu se 
aprind potrivit codului culorilor Sistemului 
de Alertă Optimă, facilitând selectarea 
nivelului corespunzător de protecţie 
auditivă pentru utilizator l Modelul SD-
200 include o funcţie integratoare care 
calculează nivelul mediu de presiune a 
sunetului, permiţând o evaluare precisă a 
nivelurilor de sunet intermitent l Baterie 
reîncarcăbilă din litiu polimer l Microfon 
omnidirectional Clasa/Tip 2 l Vine însoţit 
de cablu USB pentru încărcarea bateriei la 
calculator

 The 3M™ Sound Detector SD-
200 is a compact, lightweight sound 
level meter designed to accurately 
measure workplace noise levels l 
Green, yellow and red LEDs flash 
the colour that corresponds to the 
Optime™ Alert System, making it 
easy to select the appropriate level 
of hearing protection l The SD-
200 offers an integrating feature 
that computes the average sound 
pressure level, allowing for more 
accurate assessment of intermittent 
sound levels l Rechargeable lithium 
polymer l Microphone Omni-
directional Class/Type 2 l USB cable 
is provided to charge the instrument 
with a computer



Antifoane E-A-RTM ClassicTM

Inovația și eficiența  
merg mână în mână

Pentru noi, știința și inovația fac diferența. Peste 40 de ani de cercetare și dezvoltare au transformat acest produs într-unul dintre cele mai folosite 
antifoane interne la nivel global. Motivul? Reprezintă cea mai bună soluție din această categorie de produse de siguranță.

ATenuARe 
Nivelul de reducere a intesității sunetului printr-un protector inteligent al auzului.
• protecție eficientă împotriva majorității zgomotelor declanșate la locul de muncă
• testate în mod independent în peste 30 de laboratoare din întreaga lume
• au depășit calitativ, sistematic alte produse similare conform studiilor internaționale

COnfORT 
Nivelul de confort nu este definit de aspectul sau atingerea unui antifon intern, ci de 
experiența folosirii în sine.
• prezintă rezistență la umiditate, împiedicând creșterea în dimensiuni a

antifoanelor, context ce poate îngreuna reintroducerea lor în canalul auditiv
• previn alunecarea prin textura suprafeței și a materialului folosit

eRGOnOMie
Echilibrul perfect dintre moale și ferm al designului antifoanelor interne.
• asigură deopotrivă confort, prin atingerea moale, și funcționalitate, prin structura rigidă ce împiedică

deformarea sau căderea antifoanelor după inserare
• ușor de introdus în canalul auditiv
• adaptabilitate la majoritatea tipurilor de canale auditive

Alte produse e-A-RTM ClassicTM

Antifoane interne e-A-RTM ClassicTM Soft
disponibile cu/fără șnur sau cu dispenser

Antifoane e-A-RTM SuperfitTM 33
cu inel de fixare exclusiv
disponibile cu/fără șnur sau cu dispenser

Antifoane interne e-A-RTM ClassicTM, de 
dimensiuni mici
disponibile doar în varianta fără șnur

Dispenser e-A-RTM One-TouchTM



Antifoane interne conform EN 352-2/Earplugs according to EN 352-2

1261 3M™
 Cordon: poliester
 Cord: polyester

 Material: monopren
Caracteristici: lamele moi pentru adaptare optimă în canalul auditiv 
l Cutiuţă cu clemă de prindere la centură, pentru păstrare igienică şi în 
siguranţă

 Material: monoprene
Features: soft outer flange ensures optimal fit into ear l 
Storage case with belt clip helps keep plugs hygienically and 
safety

2632 PL EAR ULTRAFIT 2632 EAR ULTRAFIT

 Material: monopren
Caracteristici: rezistent la umiditate l Refolosibil

 Material: monoprene
Features: moisture resistant l Reusable

2630 CL EAR CLASSIC II

 Material: burete polimeric, 
energoabsorbant
Caracteristici: rezistent la 
umiditate, material moale 
hipoalergic l Refolosibil

 Material: energy absorbing 
polymer foam
Features: moisture resistant, 
soft hypo-allergenic material l 
Reusable

1100 3M™1110 3M™

 Cordon: poliester
 Cord: polyester

2631 SO EAR SOFT CORDED2630 SO EAR SOFT

 Material: burete poliuretanic
Caracteristici: material moale hipoalergic

 Material: polyurethane foam
Features: soft hypo-allergenic material

 Cordon: vinil albastru
 Cord: blue vinyl

 Material: burete poliuretanic
Caracteristici: material moale hipoalergic

 Material: polyurethane foam
Features: soft hypo-allergenic material

1271 3M™



 Suport: plastic flexibil
Perniţe protectoare: poliuretan
Caracteristici: material moale hipoalergic l Refolosibil

 Band: flexible plastic
Pods: polyurethane
Features: soft hypo-allergenic material l Reusable 

2633 PODS EAR PODS 
Perniţe fonoprotectoare de schimb (rezerve)/Replacement pods (substitute)

 Material: monopren
Caracteristici: rezistent la umiditate 
l Reutilizabile l Detectabile metalic 
l Includ și un șnur albastru din vinil, 
detectabil metalic l Sunt ideale pentru 
industria alimentară l Ușor de observat  
albastrul fiind singura culoare clasificată 
ca fiind nealimentară

 Material: monoprene
Features: moisture resistant  l Reusable 
l Metal detectable l In addition they 
incorporate an easy to see blue metal 
detectable vinyl cord, the only color 
classified as non-food color l This makes 
them ideal for the food manufacturing 
industry

2634 ONE TOUCH
Dispozitiv de stocare şi autoservire rapidă pentru antifoane interne/Empty dispenser unit

  Caracteristici: costuri reduse prin eliminarea ambalajelor individuale l 
Modalitate igienică de stocare şi prelevare l Poate fi amplasat la intrare în spaţiile de 
producţie cu posibilitatea accesării şi de către vizitatori l Posibilitate de montare pe 
perete l Acces frontal și din lateral, cu acţionare prin rotire în ambele sensuri, cu o 
singură mână

  Features: no waste of packaging for individual earplugs l Hygienically way 
to store and self-service l May be located at product facilities entrance, assuring self-
service acces for visitors l Enabled wall mounting l Access from front or either side 
permits one hand operation by a clockwise or counterclockwise motion

REFILL-uri/REFILLS
Pungă cu 500 per. de antifoane interne
Refill bag, 500 pairs per bag

2634 REF EAR Soft

RECIPIENTE/REFILL BOTTLES
Recipiente cu 500 per. de antifoane interne
Refill bottles, 500 pairs per bottle

2634 CONT EAR Soft 2634-1100 3M™ 1100

2629 S 
Suport de perete pentru antifoane interne

Earplugs wall holder

2625 EAR TRACERS
Antifoane interne conform EN 352-2/Earplugs according to EN 352-2

2633 E.A.R CAPS
Antifoane interne conform EN 352-2/Earplugs according to EN 352-2

  Caracteristici: are capacitatea unei cutii cu 250 
perechi antifoane interne EAR Clasic ambalate individual 
l Modalitate igienică de stocare şi prelevare l Poate fi 
amplasat la intrare în spaţiile de producţie cu posibilitatea 
accesării şi de către vizitatori l Se montează pe perete

  Features: for 250 pair-box Ear Clasic individualy 
packing l Hygienically way to store and self-service l 
May be located at product facilities entrance, assuring 
self-service acces for visitors l Wall mounting permits 
one hand operation by a clockwise or counterclockwise 
motion



67220-H20 
Antifoane interne fără şnur/Uncorded earplugs 

67221-H20 
Antifoane interne cu şnur/Corded earplugs

 Caracteristici: Spumă moale ce poate fi răsucită pentru introducere uşoară 
l Vizibilitate ridicată pentru monitorizarea cu uşurinţă a conformităţii l Fiecare 
pereche este ambalată individual

 Features: Soft roll-down foam for easy insertion l 
High visibility for easy compliance monitoring l Each pair 
individualy packed

67212-H10 
Antifoane interne cu şnur/Corded earplugs

25709
Dispenser cu antifoane/Dispenser with earplugs

 Caracteristici: Se 
poate monta pe perete, este 
pregătit pentru suprafaţa 
de lucru l Deschidere 
uşoară, rabatabilă pentru 
reumplere rapidă l Capacul 
transparent ajută la indicarea 
momentului în care este 
nevoie de reumplere

 Features: Wall-
mountable and desktop ready 
l Easy, flip open for quick refill 
l Clear globe helps to indicate 
when to refill

H20- Antifoane interne reutilizabile/H20- Reusable Ear Plug 

H10- Antifoane interne  de unică folosinţă/H10- Disposable Ear Plug

25708
Reumplere/Refill

 Caracteristici: Pungă cu 500 perechi 
antifoane H10

 Features: Refill pack with 500 pairs H10 
earplugs

 Caracteristici: Fără latex, silicon şi ftalaţi l Design-ul asigură purtarea şi 
fixarea uşoară l Vizibilitate ridicată pentru monitorizarea cu uşurinţă a conformităţii 
l Fiecare pereche este completată cu pungă resigilabila

 Features: Free from latex, silicone and phthalates l Easy holding and donning 
due to design l High visibility for easy compliance monitoring l Each pair complete 
with resealable bag

67210-H10 
Antifoane interne fără şnur/Uncorded earplugs 

Antifoane JACKSON SAFETY*  conform EN 352-2/JACKSON SAFETY* Earplugs according to EN 352-2  



2640 STAR 3001
Antifoane externe simple conform EN 352-1/Earmuffs according to EN 352-1

2641 SHOT 3015
Antifoane externe cu montare pe cască conform EN 352-3
Helmet mounted earmuffs according to EN 352-3

 Suport: material plastic
Corp cască: material plastic l Perniţe 
de etanşare: ELASTEX 3500 l Fono-
absorbant: burete poliuretanic l 
Greutate: 190 g l Presiune laterală: 11,7 
N l SNR: 23 dB l Fabricaţie: Germania

 Head band: plastic
Caps: plastic l Ear cushions: 
ELASTEX 3500 l Phono-absorber: 
polyurethane foam l Weight: 190 
g l Lateral pressure: 11,7 N l SNR-
value: 23 dB l Made in: Germany

 Suport: oţel si plastic
Fono-absorbant: burete poliuretanic 
l SNR: 23 dB l Pentru căşti de 
protecţie cu lăţimea sloturilor: 30 
mm l Fabricaţie: Germania

 Helmet adapter: steel and plastic
Phono-absorber: polyurethane foam l 
SNR-value: 23 dB l For safety helmets 
with 30 mm plug pockets l Made in: 
Germany

 Suport: plastic ranforsat
SNR 26dB l Cască antifon robustă cu 
greutate redusă l Oferă protecţie optimă 
la un cost redus

 Head band: reinforced plastic
SNR 26dB l Lightweight and robust 
ear defenders l Provides cost effective 
protection

2612 SOUND
Antifoane externe conform EN 352-1/Earmuffs according to EN 352-1



Un nou standard
în design,

confort și protecție

Soluții 3MTM PeltorTM

DeSiGn
Aspect modern, completat de bandă protectoare 
de cap, izolată electric.

PROTeCție
Tampoanele speciale E-A-R™din spumă de 
amortizare, separatoarele inovatoare, inelele 
optimizate de etanșare (SNR 33 dB), toate 
completează  designul discret și compact 
(X4), asigurând cea mai bună protecție de 
pe piață (X5).

COnfORT
Căști cu greutate redusă, 
concepute să maximizeze spațiul 
interior pentru a evita încalzirea 
sau umezirea.

3MTM PeltorTM X1 (SNR 27 dB) 
Protecție împotriva zgomotului industrial 
de nivel redus.

3MTM PeltorTM X2 (SNR 31 dB) 
Protecție împotriva zgomotului industrial de 
nivel moderat, precum: construcții, lucrări 
de drumuri etc.

3MTM PeltorTM X3 (SNR 33 dB) 
Protecție împotriva zgomotului în industrii de 
tip: forestier, inginerie grea, aeroporturi etc.

3MTM PeltorTM X4 (SNR 33) 
Protecție împotriva zgomotului de nivel 
ridicat pentru un spectru larg de industrii.

3MTM PeltorTM X5 (SNR 37 dB) 
Protecție pentru medii de activitate extrem 
de zgomotoase ce necesită deseori forme 
suplimentare de siguranță, spre exemplu: 
minerit, cariere, fabrici de hârtie, turbine cu 
gaz etc. 

3MTM PeltorTM 
Seria X



 Antifoanele externe 3M™ Peltor™ Seria X oferă o performanţă ridicată în protecţia împotriva 
zgomotelor din industrie, cu o atenuare între 27 şi 37 (dB), cupele având un design modern, atractiv 
şi minimal. Banda de susţinere este izolată electric pentru o protecţie sporită. Acestea sunt disponibile 
în varianta cu prindere pe cap sau ataşabile la cască. 

 The 3M™ Peltor™ X1A Headband ear muff is a high performance hearing protector for 
use against light industry noise, offering 27(dB) attenuation with a modern, attractive, slim line 
cup design. The wire headband is electrically insulated for reliable protection. These earmuffs are 
available in two versions: headband or helmet attachment. 

 Nivel de protecţie: 87dB(A) - 98dB(A)
Aplicaţii tipice: Tăierea ierbii l Activităţi cu bormaşina
Certificări: Aprobat CE

 Protection Level: 87dB(A) - 98dB(A)
Typical Applications: Lawn Mowing l Power Drilling 
Approval: CE Approved

2655 3M™ Peltor™ X1
Antifoane externe/Earmuffs

 Nivel de protecţie: 94dB(A) - 105dB(A)
Aplicaţii tipice: Construcţii  l Industria manufacturieră
Certificări: Aprobat CE

 Protection Level: 94dB(A) - 105dB(A)
Typical Applications: Construction l Manufacturing 
Industry
Approval: CE Approved

2656 3M™ Peltor™ X2
Antifoane externe/Earmuffs

 Nivel de protecţie: 95dB(A) - 110dB(A)
Aplicaţii tipice: Industria forestieră l Aeroporturi l 
Inginerie
Mediu de lucru:  Expunere continuă/lungă la zgomote 
Certificări: Aprobat CE

 Protection Level: 94dB(A) - 105dB(A)
Typical Applications: Forestry Industry l Airports l 
Engineering
Working Environment: Continuous/long exposure to 
noise
Approval: CE Approved

2657 3M™ Peltor™ X3
Antifoane externe/Earmuffs

 Nivel de protecţie: 95dB(A) - 110dB(A)
Aplicaţii tipice: Industrie
Mediu de lucru:  Niveluri ridicate de zgomot 
Certificări: Aprobat CE

 Protection Level: 95dB(A) - 110dB(A)
Typical Applications: Industry
Working Environment: High Noise Levels
Approval: CE Approved

2658 3M™ Peltor™ X4
Antifoane externe/Earmuffs

 Nivel de protecţie: 95dB(A) - 110dB(A) 
Aplicaţii tipice: Industria mineră l Cariere de piatră l 
Industria hârtiei şi a cartonului l Turbine de gaze
Mediu de lucru:  Niveluri extrem de puternice de zgomot  
Certificări: Aprobat CE

 Protection Level: 95dB(A) - 110dB(A)
Typical Applications: Mining l Quarrying l Paper 
Manufacturing l Gas Turbines
Working Environment: Extremely High Noise 
Environments
Approval: CE Approved

2659 3M™ Peltor™ X5
Antifoane externe/Earmuffs



2646 OPTIME™ II
Antifoane externe cu bandă pentru fixarea pe 
cap conform EN 352-1/Headband earmuffs 
according to EN 352-1

 Suport: oţel inoxidabil l Fono-absorbant: 
burete poliuretanic l Fabricaţie: Suedia
Caracteristici şi avantaje: Optime™ II au fost 
dezvoltate pentru medii cu zgomot solicitante, 
atenuează la un nivel maxim chiar si frecvenţele 
extrem de joase l Pernuţele de etanșare sunt umplute 
cu o combinaţie unică de lichid și spumă. Rezultatul 
este o etanșare optimă cu presiune redusă la contact, 
care asigură confort plăcut chiar și pentru utilizări pe 
perioade lungi. Pernuţele de etanșare sunt prevăzute 
cu canale de ventilaţie și sunt acoperite cu folie igienică 
patentată, moale l Optime™ II sunt o alegere potrivită 
pentru mediile tipice cu zgomot industrial puternic sau 
pentru utilajele din construcţii, aeroporturi și lucrări 
agricole l Produsul este disponibil, de asemenea, în 
versiunea Hi-Viz, culoare verde.
Versiuni disponibile: Antifoane externe cu bandă 
pentru fixarea pe cap, OPTIME™ II l Antifoane externe 
atașabile la cască, OPTIME™ II

 Head band: padded stainless spring steel l 
Phono-absorber: polyurethane foam l Made in: 
Sweden
Features and advantages:  The Optime™ II 
earmuff has been developed for demanding noisy 
environments and muffles even extremely low 
frequencies to a maximum degree l The sealing 
rings are filled with a unique combination of liquid 
and foam. The result is an optimum seal with low 
contact pressure, which provides agreeable comfort 
even during longterm use. The sealing rings have 
ventilation channels and are covered with soft, 
patterned, hygienic foil l Optime™ II earmuff is 
a suitable choice for typical environments with 
substantial industrial noise or construction machinery, 
airports and agricultural work l The product is also 
available in Hi-Viz green.
Available versions: Ear muffs, headband, OPTIME™ 
II l Ear muffs, helmet attachment, OPTIME™ II

2651 OPTIME™ II
Antifoane externe ataşabile la cască conform EN 352-3
Helmet mounting earmuffs according to EN 352-3

 Suport: oţel inoxidabil l Fono-
absorbant: burete poliuretanic l Fabricaţie: 
Suedia
Caracteristici şi avantaje: Foarte ușoare, 
cu profil redus și spaţiu generos în interior 
pentru confortul urechii l Pernuţele late de 
etanșare, confortabile, sunt umplute cu o 
combinaţie unică de fluid și spumă, care oferă 
etanșare optimă și presiune redusă la contact 
l Sunt ideale pentru utilizarea în medii cu 
zgomot industrial moderat, precum ateliere 
și imprimerii, dar sunt potrivite și pentru 
activităţi în medii deschise, precum tunderea 
ierbii sau pentru activităţi recreative l 
Disponibile in versiune HI-VIZ, culoare verde.
Versiuni disponibile: Antifoane externe 
cu bandă pentru fixarea pe cap, OPTIME™ 
I l Antifoane externe atașabile la cască, 
OPTIME™ I

 Head band: padded stainless spring 
steel l Phono-absorber: polyurethane 
foam  l Made in: Sweden
Features and advantages: Very 
lightweight, it combines a low profile 
with generous inner depth l The wide, 
comfortable sealing rings are filled with 
a unique combination of fluid and foam, 
which gives optimum sealing and low 
contact pressure at the same time l It is 
ideal for use in environments with moderate 
industrial noise, such as workshops, sheet-
metal shops and printing works, but also 
suitable outdoors, such as lawn mowing 
or in connection with hobby and leisure 
activities l Available in Hi-Viz green.
Available versions: Ear muffs, headband, 
OPTIME™ I l Ear muffs, helmet attachment, 
OPTIME™ I

2650 OPTIME™ I 
Antifoane externe ataşabile la cască conform EN 352-
3/Helmet mounting earmuffs according to EN 352-3

2652 OPTIME™ III
Antifoane externe ataşabile la cască conform EN 352-
3/Helmet mounting earmuffs according to EN 352-3

2647 GT OPTIME™ III
Antifoane externe cu bandă în dreptul gâtului conform 
EN 352-1/Neckband earmuffs according to EN 352-1

2647 OPTIME™ III
Antifoane externe cu bandă pentru fixarea pe cap conform 
EN 352-1/Headband earmuffs according to EN 352-1

 Suport: oţel inoxidabil l Fono-absorbant: burete 
poliuretanic l Fabricaţie: Suedia
Caracteristici şi avantaje: Optime™ III oferă protecţie 
auditivă de înaltă performanţă, au fost dezvoltate pentru 
utilizarea în medii extrem de zgomotoase. Protecţia are la 
bază o tehnologie cu înveliș dublu, minimizând rezonanţa 
în cupele utilizatorului, rezultând o atenuare maximă 
a frecvenţei înalte. O conexiune acustică între volumul 
din interior și volumul dintre cupe oferă, la rândul său, 
atenuare maximă a frecvenţei joase l Pernuţele de 
etanșare sunt late și umplute cu spumă moale, pentru cea 
mai bună fixare și presiune redusă la contact. Optime™ 
III simbolizează protecţia eficientă și cel mai ridicat nivel 
de confort pentru utilizator l Produsul este disponibil în 
versiunea Hi-Viz, culoare verde.
Versiuni disponibile:  Antifoane externe cu bandă 
pentru fixarea pe cap, OPTIME™ III l Antifoane externe 
cu bandă în dreptul gâtului, OPTIME™ III l Antifoane 
externe atașabile la cască, OPTIME™ III

 Head band: padded stainless spring steel l 
Phono-absorber: polyurethane foam l Made in: 
Sweden
Features and advantages:  The Optime™ III earmuff 
is a high performance hearing protector and has been 
developed for use in extremely noisy environments. The 
protection is based on a technology with a double casing 
minimising resonance in the holder casing resulting 
in maximum high-frequency attenuation. An acoustic 
connection between the inner volume and the volume 
between the casings in its turn provides maximum low 
frequency attenuation l The sealing rings are broad 
and filled with soft plastic foam for the best fit and low 
contact pressure. The Optime™ III earmuff stands for 
effective protection and highest comfort for the wearer 
l The product is also available in Hi-Viz green.
Available versions: Ear muffs, headband, OPTIME™ III 
l Ear muffs, neckband, OPTIME™ III l Ear muffs, helmet 
attachment, OPTIME™ III

2645 OPTIME™ I 

Antifoane externe cu bandă pentru fixarea 
pe cap conform EN 352-1/Headband 
earmuffs according to EN 352-1



2654 FM RADIO
Antifoane externe cu aparat radio FM încorporat conform EN 353-4/Earmuffs with FM radio according to EN 353-4

  Caracteristici: Combinaţie între un aparat radio de foarte bună calitate şi antifon performant l 
Echipament de protecţie ideal pentru locuri de muncă cu nivel ridicat de zgomot l Îmbunătăţeşte randamentul 
muncii utilizatorului prin înlocuirea monotoniei cu ascultarea programelor radio l Recepţie radio FM foarte bună 
l Foarte confortabil la purtare pe timp îndelungat l Perniţe de etanşare umplute cu gel l Durata de funcţionare 
cu 1 set de baterii - cca. 200 ore l Mufă externă care permite conectarea unui telefon mobil, CD-player, emiţător 
radio (numai model HTRXS7A3-01) l Alimentare cu acumulator sau 2 baterii alcaline AA 1,5 V l Ambele 
variante, HTRXS7A3-01 şi HTRXS7A3, pot fi livrate şi în varianta de montare pe casca de protecţie.

  Features: Combines a performant FM receiver with a top-class earmuff l Designed for people who 
work in outdoor and indoor environments with high noise level l Increase work efficiency by swiching annoing 
with FM radio hearing l Excellent signal reception l Comfortable and convenient l Wide, soft foam and fluid-
filled sealing cups l Powered by two 1,5 volt AA batteries with a life expectancy of up to 200 hours l Current 
supply by rechargeable batteries or alkaline batteries AA, 1,5 V l Can be linked to a telephone, CD-player or 
communications radio (only HTRXS7A3-01) l Also available as helmet mounted earmuffs.

2783 3M™ Peltor™ Ground Mechanics WS Bluetooth™

  Caracteristici: Conexiune fără fir la adaptor WS pentru mecanicii de la sol 
care utilizează tehnologia Bluetooth™ l Căştile şi adaptorul pot fi la o distanţă de 
până la 10 metri una de cealaltă şi în afara ariei de vizibilitate, fără a pierde contactul 
l Buton de volum şi PTT pe cupă l Cupe pentru atenuarea ridicată cu design acustic 
optimizat şi spaţiu excelent pentru urechi, pentru cel mai ridicat nivel de confort şi cea 
mai bună calitate posibilă l Microfon cu compensare eficientă a zgomotului pentru 
comunicare sigură şi clară l Pernuţele sunt late pentru etanşare, umplute cu lichid şi 
spumă, tijele din oţel inoxidabil ale benzii pentru cap sunt tensionate individual, astfel 
încât să ofere o distribuţie egală şi constantă a presiunii în jurul urechilor pentru cel 
mai ridicat nivel de confort posibil l Sistemul de etanşare a cupelor pe banda pentru 
fixare pe cap oferă cel mai redus nivel posibil de rezonanţă şi distorsiune, pentru o 
reproducere excelentă a sunetului chiar şi în medii cu nivel foarte ridicat de zgomot l 
Conector pentru PTT extern.

  Features: Wireless connection to WS Ground Mechanic adapter using 
Bluetooth™ technology l The headset and adapter can be up to 10 meters apart and 
out of visible range without losing contact l Volume and PTT (push to talk) buttons 
are on the shell l High attenuating shells with optimized acounstic design, special 
ear cups offer great sound quality and comfort l Dynamic speech microphone with 
effective noise compensation for clear and reliable communication l Soft, wide, foam 
and fluid-filled ear cushions, individually sprung stainless steel head band provide 
an even and constant distribution of pressure around the ears l Beam-mounted 
earphones that provide minimal resonance and distorsion foe excellent sound 
reproduction even in very high-noise environments l Socket for an External PTT.






