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Divize 3M Ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
3M™ Peltor™™ WS SportTac™™

Zostřete
těch správných 

    ochranných pomůcek

své smysly s pomocí

Rozumné řešení

Náhradní díly a příslušenství

Popis Výr. č. 3M
Hygienická sada HY68 SV XH001659461 

FL6CE kabel J22 2,5 mm, stereo 11003066724

FL6H kabel J22 3,5 mm, mono XH001652078 

FL6M kabel J22 2,5 mm, mono XH001652094 

TAMT06 kabel J22 2,5/3,5 mm přímý
konektor s PTT/mikrofonem 

XH001662747 

TAMT06V kabel J22 2,5/3,5 mm   
úhlový konektor s PTT/mikrofonem

11003064257 

MT661-D mikrofon na tyčce/PTT J22 
2,5/3,5 mm úhlový konektor

XH001676416

MT661-F mikrofon na tyčce/PTT J22
2,5/3,5 mm přímý konektor

XH001676473

Mikrofon na tyčce MT53N-11-A44

Specifikace

Typ baterie: 2 x AAA 1,2-1,5 V (akumulátory Ni-Mh součástí  

balení)

Doba provozu:

Doba nabíjení: 8 hodin

Bezdrátové připojení: Bluetooth 2.1

Profily Bluetooth: Bluetooth headset profile 1.2

Bluetooth hands-free profile 1.5

Bluetooth A2DP profile 1.2

AVRCP 1.0

Dosah Bluetooth: 

Připojení kabelem: Vstupní konektor 3,5 mm AUX (omezený na 82 dB)

Dvoupinový vstupní konektor Nexus AUX (J22)

Čistá váha: 352 g (včetně baterií)

w
w

w
.p

ich
a.

cz
   

   
   

   
   

 
 

 
   

   
   

   
  w

w
w

.p
ich

a.
cz

BOSS
eShop



Technologie Bluetooth™ umožňuje okamžitou 
a diskrétní komunikaci. Díky vhodně umístěnému 
tlačítku PTT na levé mušli lze snadno komunikovat 
prostřednictvím vysílačky nebo přijmout či odmítnout 
hovor na vašem mobilním telefonu.

Možnost dvojího připojení: pomocí kabelu 
a bezdrátově.

Mušlový chránič sluchu Peltor™ WS SportTac™ vám dává lepší kontrolu nad tím, které zvuky slyšíte a které ne. 
Vedle spolehlivé ochrany sluchu před hlukem výstřelu nabízí snadné nastavení hlasitosti okolních zvuků 
nebo možnost odfiltrování určitých frekvencí. Vestavěná podpora technologie Bluetooth™ umožňuje bezdrátové 
připojení k mobilnímu telefonu nebo jinému komunikačnímu zařízení pro okamžitou a diskrétní komunikaci.

Snížit úroveň

Klávesy nastavení

Režim zapnuto/vypnuto

Mikrofon s útlumem závislým 
na úrovni hluku
Mikrofon pro snímání řeči

  Aktivace Bluetooth™Zvýšit úroveň

Výměnné kryty. Barevné odlišení zvyšuje 
bezpečnost a umožňuje střelcům se vzájemně 
dobře vidět.

Tři tlačítka na pravé mušli umožňují snadné 
nastavení hlasitosti a změnu nastavení různých 
režimů. Nabídkou vás provázejí hlasové pokyny, 
které zároveň i potvrzují nová nastavení.

Logo Bluetooth® je majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc., 
a veškeré používání tohoto loga se řídí licenčním ujednáním.

+

Zostřete
těch správných ochranných pomůcek
své smysly s pomocí

Optimální ochrana
Peltor™ WS SportTac™ je mušlový chránič sluchu s útlumem 
závislým na úrovni hluku, což v praxi znamená, že přenáší okolní 
zvuky, ale tlumí škodlivý hluk. Nabízí útlum 26 decibelů a je vybaven 
mikrofony pro velice přesné zachycení a přenos okolních zvuků. Zvuk 
je analyzován ve zlomku vteřiny ještě předtím, než se dostane k vašim 
uším. Tiché zvuky tato náhlavní sada zesiluje, zatímco hluk, včetně 
náhlých hlasitých zvuků, jako jsou výstřely, tlumí na bezpečnou 
úroveň.
Unikátní digitální zvukový obvod chránící váš sluch reaguje na 
nebezpečnou hladinu zvuku okamžitě, ale spíná tak potichu, že téměř 
neuslyšíte, že byl aktivován.

Soustřeďte se
Chránič sluchu Peltor™ WS SportTac™ je určen pro dlouhodobé 
pohodlné používání. To je nesmírně důležité, jelikož jakékoli vyrušení 
může mít negativní vliv na váš výkon, ať už jste právě na střelnici nebo 
na lovu. 

Kožený náhlavní pásek s měkkým polstrováním zaručuje příjemné 
a pohodlné nošení. Nízké dvoubodové upínání umožňuje rovnoměrné 
rozprostření tlaku po celé ploše těsnicího kroužku, díky čemuž zůstává 
mušlový chránič sluchu na místě i při náhlých pohybech hlavy nebo při 
zacílení. To vše proto, abyste se mohli lépe soustředit.

Dokonalejší sluch
Vhodně rozmístěné citlivé mikrofony ve spojení s velkými zkosenými 
reproduktory byly navrženy tak, aby zvuk, který přenášejí, byl co 
nejpřirozenější. Zvuky jsou reprodukovány stereo, díky čemuž víte, 
odkud přicházejí. Ale to není vše. Tiché zvuky lze zesílit až čtyřikrát (ve 
srovnání s běžným sluchem), a tak uslyšíte blížící se zvířata nebo 
štěkající psy na větší vzdálenost. Díky speciálnímu ekvalizéru máte 
možnost odfiltrovat určité frekvence a slyšet tak jen to, co potřebujete. 
Můžete si také nastavit hlasitost pro každé ucho zvlášť, pokud 
například na jedno nedoslýcháte.

Okamžitá komunikace
Spolehlivá a nerušená komunikace mezi lovci či myslivci je vynikajícím 
způsobem, jak podpořit bezpečnost a zajistit, že například nedojde k 
překročení povoleného počtu zabitých zvířat. Mušlový chránič sluchu 
Peltor™ WS SportTac™ lze snadno připojit k různým typům vysílaček 
pomocí široké řady speciálního příslušenství.
Zabudovaný Bluetooth™ obvod také umožňuje zcela bezdrátové 
připojení k vašemu mobilnímu telefonu nebo jinému komunikačnímu 
zařízení vybavenému touto technologií. Vyzvánění telefonu můžete 
vypnout a nechat ho v kapse a i přesto slyšet, když vám někdo volá. 
Pomocí připojení Bluetooth™ můžete dokonce poslouchat svoji 
oblíbenou hudbu z telefonu nebo MP3 přehrávače, pokud se na svém 
stanovišti začnete nudit.w
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