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Peltor™ ProTac™ II

MT15H7A2 ** **

SNR=32 H=31 M=29 L=24 

MT17H682FB-** ***

SNR=28 H=31 M=25 L=16 

Peltor™ ComTac™ XP
• Tenké sluchátka s vysokým útlumem (SNR 28)
• Testováno podle IP 68 a vojenských norem
• Vodovzdorné mikrofony
• Funkce pro přenos okolních zvuků s novými nastaveními:
•  Režim zátek do uší – zesiluje hlasitost při nošení soupravy ve spojení se 

zátkami do uší v extrémně hlučném prostředí
• Režim vyvážení – vyvážení hlasitosti přenosu z levého a pravého sluchátka
•  Režim EQ (ekvalizér) – nastavení a odfiltrování vysokých nebo nízkých 

frekvencí
•  Nastavení časového spínače – nastavení doby opětovné aktivaci funkce 

přenosu zvuků z okolí
• Náhlavní pásek z vysoce kvalitní oceli s koženým potahem
• Kabely potažené kevlarem
• Výdrž baterie zhruba 500 hodin

• Lepší komunikace a vyšší bezpečnost
•  Funkce, která reguluje stereo přenos okolních zvuků v závislosti na jejich intenzitě: 

konverzace, zvuk strojů, varovné signály
• Dostatek místa na uši
• Při vypnutí souprava ukládá poslední nastavení
• Varianta soupravy se zabudovaným guide mikrofonem
• Tři barevné varianty: vojenská zelená, červená, černá
• Po dvou hodinách se souprava automaticky vypíná, pokud nebyla použita žádná funkce
•  Životnost baterie je zhruba 1000 hodin. Při nízkém stavu baterie se před vypnutím ozve 

výstražný signál
• Audio vstup pro externí vysílačku

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 19,7 25,4 31 34,6 32,2 38,7 42,1

Standardní odchylka (dB) 3,4 2,5 3,4 1,8 3,6 3,8 3,6

Očekávané utlumení (dB) 16,3 22,9 27,6 32,8 28,6 34,9 38,5

Frekvence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Průměrné utlumení (dB) 11,5 17,9 27,8 30,0 32,1 36,2 40,3

Standardní odchylka (dB) 2,5 2,7 1,8 2,3 3,0 2,0 3,1

Očekávané utlumení (dB) 9,0 15,3 25,9 27,7 29,1 34,2 37,2

Popis Produkt č. Pásek/upevnění Hmotnost (g) Barva

Standard MT15H7A2 GN Náhlavní pásek 370

Standard MT15H7A2 RD  Náhlavní pásek 370

Popis Produkt č. Pásek/upevnění Hmotnost (g)     Barva

Standard MT17H682FB-02 Skládací konstrukce 295

Extrémní prostředí a situace vyžadují extrémně spolehlivé vybavení. Peltor ComTac XP 

splňuje ty nejpřísnější armádní požadavky na odolnost a funkčnost. Tato souprava je též 

vybavena nejvyspělejší technologií přenosu zvuku z okolí na světě s funkcemi jako je 

ekvalizér, díky nimž se uživatel sluchátek může plně soustředit na svůj úkol.
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