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Effektiv
kommunikasjon
3M™ Peltor™ LiteCom

Sikker støyreduksjon og effektiv kommunikasjon
LiteCom er basert på en robust grunnkonstruksjon og er beregnet for krevende bruk
i et utfordrende arbeidsmiljø. Den innebygde kommunikasjonsradioen åpner for
toveissamtaler på opp til 8 kanaler og 38 underkanaler og har en rekkevidde på opp
til 3000 meter. Dette er et helintegrert headset uten løse kabler. Alle brukerne i et
team kan arbeide og snakke sammen handsfree, upåvirket av skadelig støy. Dette vil
skape sikrere arbeidsforhold og forbedret effektivitet.

Innebygd toveis
kommunikasjonsradio

Viktigheten av å bruke hørselvern 100 % av tiden i støyfylte omgivelser

100% brukstid

Gir forventet beskyttelse

99% brukstid

Bare fem minutters uaktsomhet
pr. dag reduserer effekten av
hørselvernet i betydelig grad

90% brukstid

Praktisk talt ingen beskyttelse

Beskyttelse

Ned

For å gi ønsket effekt må hørselvernet brukes i 100 % av den tiden du
utsettes for farlig støy. Ved bare å fjerne hørselvernet for en kort periode
reduseres effekten i betydelig grad, og risikoen for hørselsskade øker
dramatisk. Den toveis kommunikasjonsløsningen som LiteCom serien tilbyr
vil motivere til 100 % brukstid da du ikke vil føle deg isolert og kan enkelt
kommunisere med andre.

Lett å beskytte hørselen
Hørselen beskyttes ved å ha hørselvernet på ørene hele tiden. Derfor
er alle knapper og innstillinger på LiteCom intuitivt enkle for å hindre
at hørselvernet må fjernes unødvendig fra hodet. Dersom ingen
knapper betjenes vil hørselvernet bli slått av etter to timer for å spare
batterikapasitet. Status på batteriene vil alltid bli meddelt når headsettet
slås på.

Automatisk oppkobling
Så snart en bruker begynner å snakke i mikrofonen sin kobles den valgte
kanal opp, og de øvrige brukerne på samme kanal hører hva som blir sagt,
uavhengig av støynivået. Mikrofonens programvare er programmert til bare
å slippe gjennom tale og effektivt filtrere bort alle andre uønskede lyder fra
omgivelsene.

PTT (Push-To-Talk)
På / Av / Modus
Opp

Elektret talemikrofon

Spesifikasjoner
Frekvensområde:

446 MHz (PMR)

Kanaler:

8 (PMR)

Underkanaler:

38

Mikrofontype:

Støykompensert elektret (MT53)

Sendeeffekt:

150 mW

Rekkevidde:

Opp til 3 km avhengig av lokale forhold

Batteritype:

AA alkaliske (3,0V) eller NiMH (2,4V)

Driftstid:

20 timer

Driftstemperatur:

fra -20°C til +55°C

Lagringstemperatur:

fra -40°C til +55°C

Demping:

Hodebøyle: 32dB
Hjelmfeste: 33dB
Nakkebøyle: 32 dB

Vekt (inkl. batterier):

394 g (hodebøyle), 418 g (hjelmfeste), 384 g (nakkebøyle)
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3M ID nr

MT53H7A4400-EU LiteCom, PMR 446, hodebøyle

XH001680434

MT53H7P3E4400-EU LiteCom, PMR 446, hjelmfeste

XH001680442

MT53H7B4400-EU LiteCom, PMR 446, nakkebøyle

XH001680459

HY79 Hygienesett

XH001651047

ACK053 Oppladbar batteripakke

XH001680608

FR08 Spenningsforsyning

XH001680194

FR09 Batterilader

XH001680616

MT53N-12 Elektret mikrofon for LiteCom

XL001633814

1180 SV Batterideksel, svart, inkludert batteriklemmer

XL001600565

HY100A Clean engangs hygienering

XH001651351

HYM1000 Mikrofonbeskyttelsestape

XH001651328

M995 Vindbeskytter for elektret mikrofon

11003066252

