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ER gehoorbeschermer Links Rechts PRO gehoorbeschermer Links Rechts FORMAAT gehoorbeschermer Links Rechts

ER 9 filter PRO 10 filter (SNR gem 14)  filterpijpje geel

ER 15 filter PRO 15 filter (SNRgem 18) filterpijpje blauw

ER 25 filter PRO 17 filter (SNRgem 23)  filterpijpje groen

PRO 20 filter (SNRgem 25)  filterpijpje rood

PRO 26 filter (SNRgem 26)  filterpijpje wit

PRO 27 filter standaard: transparant / kleur

motordop zonder filter/ met filter:

koord * Ja   *Nee koord *Ja  *Nee materiaal *acryl *siliconen

Extra Filter Extra Filter Verzekering *Ja *Nee

siliconen standaard: transparant / kleur silic.standaard: transp./ kleur Koord *Ja *Nee

Verzekering *Ja *Nee Verzekering *Ja *Nee Detectie kogel *Ja *Nee

Kledingclip *Ja *Nee

Aanpak *Ja *Nee

                                     * omcirkelen wat van toepassing is
SLEEVES (maatdopjes voor oortelefoons) Links Rechts INEAR Monitorsysteem links rechts Bijzonderheden:

 (oortelefoontje voor sleeve meesturen!) motor-inear (1 speaker)

siliconen standaard: transparant / kleur T3 (1 speaker)

merk: T2 (2 speaker)

SLAAPDOPJES T1 (3 speaker)

kleur
kabel 

boven       

langs

onder      

langs

Verzekering monitor *Ja *Nee
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Invulinstructie:

1.  productsoort bepalen 6.  Bij sleeves, merk invullen en oortelefoontje meesturen

2.  dempings filter sterkte bepalen 7.  verzekering: omcirkelen

3.  links / rechts aankruizen 8.  naam v.d. klant invullen 

4.  koord    ja / nee omcirkelen 9.  naam v.d. audicien + datum + telefoonnummer 

5.  kleur: standaard is transparant                 

siliconen, of een andere kleur invullen.                                         

Formaat gehoorbeschermers kunnen 

ook in hard acryl materiaal gemaakt 

worden.

Aanvullend garantie pakket voor gehoorbeschermers en sleeves 
voor 2 jaar kost 20 euro per set. Tijdens deze periode, volledige 
garantie voor fabricage fouten van het materiaal en fabricage fouten 
van de filters. Bij verlies of diefstal van een of twee 
gehoorbeschermers of sleeves worden ze gedurende die periode 1 
maal vervangen. Ze worden vergoed voor 75% van de 
aanschafwaarde. Herverzekeren is niet mogelijk voor de vervanging. 
Aanvullend garantiepakket voor monitorsystemen voor 2 jaar kost: 
T3 en motorsysteem = 175 euro 
T2 = 225 euro 
T1 = 275 euro 
Bij beschadiging worden ze kosteloos gerepareerd. 
1 jaar garantie op kabelbreuk 
Bij verlies of diefstal van het monitorsysteem worden ze gedurende 
die periode 1 maal vervangen. Ze worden vergoed voor 75% van de 
aanschafwaarde. Herverzekeren is niet mogelijk voor de vervanging. 
 



*siliconen


