Zaščita sluha z komunikacijo
Včasih morajo varnostne ekipe in reševalne službe delovati tudi v okoljih kjer je prisotna visoka raven hrupa. Phonak
Serenity sistem za zaščito sluha, zagotavlja varno raven poslušanja pri tem pa komunikacija ostaja čista in
nespremenjena.

Vaša odločitev: Pasivna ali aktivna zaščita sluha?
Phonak's Serenity sistem za zaščito sluha je na voljo v dveh različicah: Pasivna ali aktivna zaščita sluha.

Pasivna zaščita za varovanje sluha - dušenje (dampens), primerna za okolja kjer je hrup konstantno
prisoten in je potrebno zvok dušiti ves čas.
→ Za te situacije, Serenity SPC je prava odločitev.

Serenity SPC

Ta statična ušesna zaščita ima integrirano komunikacijsko slušalko.
Oblikovana je bila za uporabo v najzahtevnejših okoljih s konstantnim
grupom.
Akustični filtri slušalke zmanjšujejo in ublažijo hrup iz okolice.
Najlonske slušalke se popolnoma prilagajajo k ušesu in zagotavljajo
udobno nošenje pri dolgotrajni uporabi.
Značilnosti in prednosti:
- Fleksibilna povezava z mobilnimi telefoni in brezžičnimi telefoni.
- Odlično prepoznavanje telefonskih pogovorov v hrupnem okolju.
- Prenos govora, vendar ne hrupa iz okolice.
- Popolnoma modularen: zamenjava školjke slušalke z drugimi Serenity sistemi.
Serenity SPC je odlična izbira za hrupno delovno okolje, kjer je potrabna zanesljiva in nemotena komunikacija.

Aktivna zaščita za varovanje sluha - Pametno uravnavanje zvoka glede na jakost zvoka okolice. Če je zvok okolice
nizek sistem vzdigne nivo zvoka, če pa je raven visoka, pa zniža nivo zvoka in pri tem poskrbi, da v tihih okoljih ne bi
izpustili kakršnokoli informacijo. Uporabnik ima zaščito sluha pri tem pa še vedno sliši okolico.
→ Za okolja, kjer se nivo glasnosti spreminja, je Serenity DP+ prava rešitev.
→ Za okolja, kjer je hrup praktično neznosen in lahko škodljiv (nad 135 dB), je Primero DPC najboljša rešitev.

Serenity DPC
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Za okolja, kjer je potrebno posebno posredovanje in reševanje, strelske
        
Lastnosti in prednosti:
- Enostavna povezava z prenosnimi radijskimi aparati.
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- Optimalna naprava za varovanje sluha in popolno razumevanje med
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Primero DPC
Primero DPC je Phonakov sistem dveh slušalk z integriranim mikrofonom
v eni od slušalk. Sistem ima aktivno dušenje hrupa in je namenjen za
uporabo v najbolj glasnih okljih.
Primero ima integriran mikrofon v eni od slušalk, ki iz ušesnega kanala
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mirnem okolju aktivno dušenje pomeni, da Primero DPC prepusti polno
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- Enostavna povezava z radijskimi postajami.
$-   ))



0:+1-?+)*-?@+A*B-?F*#
Jupiterus d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenia
T.:+386 (0)30 333 330, E: info@jupiterus.si

