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Řešenípro
hluk

3M™ Peltor™ WS™ SportTac Light
Mějte kontrolu nad tím, co slyšíte - a co neslyšíte

Při lovu je sluch stejně tak důležitý jako zrak. Lovci musí být 
schopni slyšet větvičky praskající pod nohama zvěře nebo štěkající 
psy a zároveň potřebují spolu komunikovat přes vysílačku. 3M™ 
Peltor™ WS™ SportTac Light zostří váš sluch a zvýší vaši šanci 
na úspěšný lov!

www.3M.com/PeltorCommunications
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3M™ Peltor™ WS™ SportTac Light
Můžete snadno přizpůsobovat hlasitost okolních zvuků či odfi ltrovávat 
určité nežádoucí frekvence a přesto být trvale chráněni před škodlivými 
hladinami hluku například při střelbě. Zabudované rozhraní Bluetooth® 
umožňuje okamžitou a nenápadnou komunikaci prostřednictvím 
bezdrátového připojení k mobilnímu telefonu nebo jinému 
komunikačnímu zařízení.

• Bezdrátové hovory a hudba díky stereo Bluetooth®

• Útlum závislý na úrovni hluku
• Tlumení hluku: SNR 26 dB
• Omezovač zvuku a hlukový dozimetr
• Integrovaný mikrofon s potlačením hluku
• Vyměnitelné mušle
• Skládací
• Náhlavní páska z nerezové oceli
• Rozhraní s hlasovým průvodcem
• Konfi gurační nabídka
 Zesílení basů, Režim hudebního 

omezovače, Prostorové vyvážení
 Prostorový ekvalizér, Externí vstup, 

Nastavení hlasitosti vedlejších tónů

Konfi gurační nabídka 

Možnost dvojího připojení, bezdrátového i po drátě. Nižší úroveň

Zap/Vyp - Režim

Vyšší úroveň

Mikrofon závislý na úrovni

Mikrofon „Speech“

Náhradní díly a příslušenství Specifi kace

Popis Číslo dílu 3M

HY68 SV Hygienická sada XH001659461

FL6H Kabel J22 na 3,5 mm, mono XH001652078

FL6M Kabel J22 na 2,5 mm, mono XH001652094

TAMT06 Kabel J22 na 2,5/3,5 mm, 
přímý s PTT/mikrofonem XH001662747

TAMT06V Kabel J22 na 2,5/3,5 mm, 
rohový s PTT/mikrofonem 11003064257

MT53N-11-A44 Mikrofon na tyčce XH001677190

Typ baterie: 2 × AAA 1,2-1,5V 
(dobíjecí baterie Ni-Mh jsou součástí balení)

Doba provozu: Surround + Bluetooth (aktivní) >11h

Pouze Surround + Bluetooth vypnutý >100h

Doba dobíjení: 8 hodin

Bezdrátová konektivita: Bluetooth 2.1

Profi ly Bluetooth: Profi l náhlavní soupravy Bluetooth 1.2

Profi l hands-free soupravy Bluetooth 1.5

Profi l A2DP Bluetooth 1.2

AVRCP 1.0

Dosah Bluetooth: Až 10 m, třída 2

Čistá hmotnost: 352 g (včetně baterií)
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