
Sync® Wireless Impact
Ansluter trådlöst och 
möjliggör naturlig 
kommunikation 
i bullriga miljöer

Behåll kontakten med omgivningen 

med ett högklassigt hörselskydd som 

ger optimal ljudåtergivning även på 

de mest bullriga arbetsplatser. 

För den som vill kunna kommunicera enkelt via 

sin mobiltelefon – utan att krångla med sladdar. 

Ett headset med medhörningsfunktion 

och dämpning av skadligt buller i 

kombination med bra ljudkvalitet, överlägsen 

komfort och användarvändlighet. 

SNR 

30dB

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

•  MED MEDHÖRNINGSFUNKTIONEN 
kan användaren höra viktiga ljud 
i sin omgivning så som larm, 
varningssignaler och kollegors röster.

•  IMPACT-TEKNIKEN dämpar skadligt 
buller ned till en säker nivå på 82 dB

•  LÄTTÅTKOMLIGA TRYCKKNAPPAR 
OCH VOLYMREGLAGE
-  Lättåtkomlig tryckknapp för 

medhörning- och volymreglering
-  Tryckknappar för att besvara samtal 

och styra vilken låt som spelas: lätta 
att hitta och använda med handskar 
på

•  BLUETOOTH-TEKNIKEN gör att 
användaren kan ansluta trådlöst till 
en mobil enhet för att besvara samtal 
eller strömma musik under arbetet, 
utan att behöva krångla med sladdar 
(kompatibel med SW 4.1)
- Låg energiförbrukning
-  Följande Bluetooth-profiler stöds: 

Hands Free Profile, Headset Profile
-  Röster hörs tydligt
-  Röstuppringningsfunktion 

(SIRI eller Google Voice)

•  Slitstark, brusreducerande 
bommikrofon med utbytbart 
puffskydd

•  Justerbar bommikrofon som kan 
föras bort från munnen när den inte 
används och Kevlar-förstärkt sladd 
för ökad hållbarhet

•  Batterilock som är enkelt att öppna 
och är fäst i kåpan

•  Batteri med lång livslängd (2AA) 
och LED-indikator för batteristyrka

•  Hållbar design som tål ovarsam 
hantering

•  Ökad storlek på hjässbygeln för att 
passa en större grupp av användare

•  Bekväm vadderad hjässbygel för 
jämnt tryck över huvudet

* Bluetooth-ordmärket och -logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken 
av Honeywell US, Inc. sker på licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.



TESTAD ENLIGT SS-EN 352-1:2003

Frekvens, Hz                              *D1 125 250 500 1 000 2 000 4 000 8 000

SNR 
30 dB

Medelvärde, dB *D2 20,5 21,9 27,2 32,7 30,8 34,4 35,5

Standardavvikelse, dB           *D3 2,2 2,5 2,5 2,6 2,2 2,6 3,6

Medelvärde minus 
standardavvikelse, dB *D4 18,3 19,4 24,7 30,1 28,6 31,7 31,8

H – 30 dB M – 27 dB L – 23 dB

Hjässbygelkraft: Small = 10,1 N, Medium = 11,0 N, Large = 9,9 N    *D5

VERSION MED HJÄSSBYGEL – Testresultat och tekniska data

BESTÄLLNINGSINFORMATION

TILLBEHÖR

Artikelnr. Beskrivning Förpackning

1035170 Sync Wireless bommikrofon-kit (monteringskit för 
bommikrofon – puffskydd – monteringsanvisningar)

1 kit per påse
10 påsar per kartong

1035171 Sync Wireless hygienkit 1 kit
10 kit per låda

1000365 Absorberande COOL II-kragar 5 kragar per påse
20 påsar per låda

1035392 Sync Wireless puffskydd 5 puffskydd per påse
10 påsar per låda

SYNC WIRELESS IMPACT

Artikelnr. Beskrivning Förpackning

1034321-0 Sync Wireless Impact – Version med 
hjässbygel – SNR30

1 par per låda
5 lådor per kartong
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