één paar gehoorbeschermers...

vijf toepassingsmogelijkheden!
2G Musicians
De MEP2G is de nieuwste
generatie gehoorbescherming
met vlakke demping. Muzikanten,
muziekliefhebbers en concertgangers
ervaren geluid als voorheen, maar op
een gereduceerd geluidsniveau met
behoud van de klankkwaliteit. In deze
product categorie kan je kiezen tussen
4 dempingwaarden: 10,15,19 of 22 dB
demping. Vanwege de integratie van
filters in een module is slechts een
eenvoudige handeling nodig om een
filterwissel door te voeren. Standaard
wordt 1 paar filters meegeleverd.
Optionele filters met andere
dempingwaarden kunnen bijbesteld
worden. Het unieke design maakt
dit product enig in zijn soort en geeft
diverse uitbreidingsmogelijkheden zoals
te lezen in een verdere uiteenzetting.

2G Industrial
De MEP2G is niet alleen bestemd voor
muziekdoeleinden, maar kan uitgebreid
worden met industriële filters voor

gebruik op de werkvloer. De optionele
industriële filters worden aangeboden
in 3 verschillende dempingwaarden:
19, 24 of 26dB. Één kleine handeling is
voldoende om deze filterwissel door te
voeren.

2G In-Ears
De 2G In-Ear is een single driver
monitor, special ontworpen voor
een goede klankbeleving van uw
favoriete audio apparatuur. Het
biedt een realistisch en dynamisch
klankbeeld tegen een betaalbare
prijs. In combinatie met de op maat
gemaakte oorstukjes van de MEP2G
biedt dit systeem een uitstekende
geluidsisolatie van buitenaf en accurate
geluidsweergave van uw audiosysteem.
Gecombineerd met een comfortabel
passend oorstukje voldoet de 2G In-Ear
aan de eisen van elke muziekliefhebber.

2G Broadcast
Combineer de MEP2G met Broadcast of
security applicaties. Het oorstukje wordt
geleverd met een akoestische tube
aansluitbaar op een mini-luidsprekertje.
Hierdoor is discrete communicatie
mogelijk tot een lawaainiveau van 95 dB.

2G Boom Mic
In een luide (werk)omgeving is het
lastig om handsfree te communiceren
met een telefoon of portofoon. Om
communicatie toch mogelijk te maken,
bieden wij de 2G Headset met Boom
Mic aan. Deze unit is uitgerust met een
speciale Noise Cancelling Microfoon
waardoor spraak optimaal in stand blijft
en adequaat communiceren mogelijk is.
De headset met Boom Mic past perfect
in de MEP2G gehoorbeschermers en
kan worden aangesloten op de meeste
mobiele telefoons en portofoons.
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