
Dankzij de WorkTunes™ Pro Headset wordt het 
gemakkelijker om tijdens het werk naar uw favoriete 
muziek te luisteren. Werkt u in een lawaaierige 
omgeving, dan hebt u er alle reden toe om een headset 
te kiezen die niet enkel uw gehoor beschermt, maar 
ook uw oren verwent. U zal niet achteloos omspringen 
met uw headset als deze uw favoriete muziek op elk 
moment van de werkdag kan afspelen. Dat is wat 
muziek met een mens kan doen.

3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset

Uw favoriete muziek. 
Elke werkdag opnieuw.
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Gehoorbescherming en ontspanning
De logica erachter is eenvoudig: wie van zijn 
werk geniet, werkt sneller en beter. Wanneer 
u naar uw favoriete muziek luistert, raakt u in 
een ontspannen stemming waarin alledaagse 
taken gemakkelijker zijn en uitdagingen 
gemakkelijker gaan. De 3M™ PELTOR™ 
WorkTunes™ Pro Headset heeft een 
ingebouwde AM/FM-radio of enkel FM-radio  
met een eenvoudige kanaalzoekfunctie, 
zodat u uw gehoorbescherming niet hoeft 
af te nemen en risico loopt op plotse 
blootstelling aan harde geluiden. Dankzij 

de ingebouwde antenne, het snel digitaal 
afstemmen en de mogelijkheid om zenders 
op te slaan, is de gehoorkap flexibel en 
gemakkelijk in gebruik.
U kunt de WorkTunes Pro Headset ook 
aansluiten aan uw mobiele telefoon of 
iPod door middel van een jackstekker van 
3,5 mm. Met één enkele druk op de knop 
heeft u toegang tot al uw afspeellijsten, 
podcasts en audioboeken, ongeacht waar 
u aan het werk bent. En uiteraard ontvangt 
u ook gemakkelijk oproepen en signalen 

die binnenkomen op uw telefoon. U kunt zo 
nog beter uw gehoor beschermen wanneer 
u naar uw favoriete muziek of radiozender 
luistert.
Uw WorkTunes Pro Headset beschikt 
over een robuust ontwerp met dubbele 
schelpen. Elektronica is beschermd 
tegen vocht en zweet, zowel aan de 
binnen- en de buitenkant. De intelligente 
technologie, het praktische ontwerp en de 
gebruiksvriendelijke functies helpen u zware 
werkcondities te doorstaan.

Roestvrijstalen hoofdband 
Hoofdband met staaldraad voor een 
comfortabele en constante druk.

3,5 mm aansluiting
Een listen-only stereo-ingang om de headset 
aan te sluiten op een mobiele telefoon, radio, 
two-way radio of andere externe toestellen 
(beperkt tot 82 dB).

Ontwerp met dubbele behuizing
De elektronica zit nu aan de onderkant van de 
behuizing zodat zweet binnen in de schelp deze 
niet aan kan tasten

Bevestiging
De headset is zowel met hoofdband als 
helmbevestiging beschikbaar. 

Handige besturing met grote drukknoppen
Spraakgestuurd menusysteem:

 Ŕ Volume (acht niveaus)
 Ŕ Zender zoeken (aangekondigde 

frequenties)
 Ŕ Zender opslaan (tot vijf zenders)
 Ŕ Radioband (enkel op AM/FM-versie)

Ingebouwde antenne
Voorkomt dat deze verstrikt raakt.

Gehoorbescherming
Geluiddempende oorschelpen zorgen 
voor gehoorbescherming in luidruchtige 
werkomgevingen.

2xAA batterijen
Goed voor ongeveer 40 uur gebruik.  
Na vier uur zonder interactie, schakelt 
de headset uit om de batterijen te 
sparen. Wanneer de batterijen bijna leeg 
zijn, weerklinkt een waarschuwing.

Vervangbare oorkussens en voering 
van schuimrubber (hygiënekit apart 
verkrijgbaar)
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Headsetmodellen
SAP ID Artikelnummer Omschrijving

7100088416 HRXS220A 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset, zwart, hoofdband

7100088417 HRXS220P3E 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro FM Radio Headset, zwart, helmbevestiging

7100089368 HRXS221A 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM Radio Headset, zwart, hoofdband

7100089440 HRXS221P3E 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro AM/FM Radio Headset, zwart, helmbevestiging

Accessoires
SAP ID Artikelnummer Omschrijving

7100101874 HY220 3M™ PELTOR™ HY220 Hygiënekit

7000108359 FL6CE/1 3M™ PELTOR™ FL6CE/1 3,5 mm Kabel

7100064410 HY100A 3M™ PELTOR™ HY100A Hygiënekit

Demping
HRXS221A, HRXS220A 3M™ PELTOR™ WorkTunes™  
Pro Headset
SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB

HRXS221P3E, HRXS220P3E 3M™ PELTOR™ WorkTunes™  
Pro Headset
SNR=31 dB H=33 dB M=28 dB L=21 dB


