
3M Science. Applied to life.™

Nu kan du ansluta 
två mobiler till ditt 
hörselskydd.

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI är ett hörselskydd med bullerdämpande 
mikrofon och den allra senaste Bluetooth® tekniken. Det gör att du trådlöst 
kan ansluta en eller två mobiltelefoner till ditt hörselskydd för att kunna 
prata i telefon i bullriga miljöer utan att avbryta ditt arbete.



Senaste Bluetooth®  
MultiPoint tekniken
Du kan via Bluetooth MultiPoint 
ansluta en eller två mobiltelefoner 
till din WS ALERT XPI. Pratar du i 
den ena telefonen och det  
ringer på den andra blir du upp
märksammad på att ett annat 
samtal väntar. Streamar du musik  
på ena telefonen så stängs 
musiken automatiskt av om det 
ringer på den andra telefonen. 
WS ALERT XPI har den senaste 
versionen Bluetooth 4.2. Den ger 
bästa möjliga kompatibilitet med 
marknadens mobiltelefoner och 
flera nya funktioner för samtal 
och streaming. 

Förbättrad bullerreducering
Den bullerdämpande 
talmikrofonen är unik och dess 
bullerdämpande egenskaper är 
viktiga för att du ska kunna prata 
i telefon i bullriga miljöer. Den 
nya uppdaterade mjukvaran som 

styr bullerreduceringen förbättrar 
ytterligare kvaliteten på ditt 
samtal.

Streaming av musik
WS ALERT XPI stöder streaming 
via Bluetooth och ljudkvaliteten 
är mycket hög. Vid streaming 
av musik behöver du inte längre 
knappa på telefonen för att styra 
musiken du lyssnar på. Med 
Bluetoothknappen på WS ALERT 
XPI styr du Play, Pause och Skip.

Enklare med Push To Listen
Mikrofonerna på utsidan av 
hörselskyddet fångar upp ljud 
omkring dig. Ljudet analyseras 
elektroniskt och starka ljud 
dämpas automatiskt till max 
82 dB. Du skadar inte hörseln 
samtidigt som tal sorteras ut och 
du kan höra kollegor som pratar i 
din närhet. 
Med den nya Push To Listen 
funktionen väljer du när med
hörningsfunktionen ska vara 

aktiv. Med ett dubbeltryck på 
ONknappen aktiverar du enkelt 
medhörningsfunktionen när du 
behöver prata med någon kollega. 

Enkelt att hitta din favoritstation
I WS ALERT XPI kan du även 
lyssna på  FM-radio med riktigt 
bra mottagningskvalitet. När du 
söker stationer på en FM-radio 
är det ibland svårt att veta om 
du har hittat den station du letar 
efter. I WS ALERT XPI är det lätt 
eftersom en guideröst talar om 
för dig vilken frekvens du är på 
när du hittar en station.

Längre batteritid
Trots alla nya funktioner i WS 
ALERT XP är batteritiden längre 
än tidigare hörselskydd med 
Bluetooth. Batteritiden vid 
streaming och telefonsamtal via 
Bluetooth har ökat från 24 timmar 
till 73 timmar.



Många nyheter i  
3M PELTOR WS ALERT XPI

• Bluetooth MultiPoint för att kunna 
ansluta en eller två enheter

• Senaste Bluetooth-versionen 4.2

• Längre batteritid

• Play, Pause och Skip styrs direkt på  
WS ALERT XPI

• Push To Listen funktion för enkel start 
av medhörningsfunktionen

• Auto-Pairing för enkel anslutning av 
WS ALERT XPI till telefonen

• Ny färg för ökad synlighet

• En guideröst berättar frekvensen vid 
sök av FM-radiostationer

• Ny mjukvara för ännu bättre ljudkvalitet 
vid streaming

• Ingen dosimeterfunktion som begrän
sar ljudvolymen

• Tillgång till Siri och andra röst
assistenter

• Nya symboler på ON/OFF/Mode  
knappen och på Bluetoothknappen

• Högre bullerdämpning

• Ny mjukvara för bullerreducering för 
ännu bättre samtalskvalitet

• Förberedd för kommunikation med 
framtida appar via BLE

• Wideband audio för extra hög samtals
kvalitet (om telefon och operatör stöder 
Wideband audio)
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Dämpning

Produkter

Hjässbygel: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB
Hjälmfäste: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB

Produktnummer Produktbeskrivning Artikelnummer

MRX21AWS6 3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI Headset Bluetooth MultiPoint hjässbygel 7100114032

MRX21P3EWS6 3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI Headset Bluetooth MultiPoint hjälmfäste 7100114035

MRX21AWS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI ACK Headset Bluetooth MultiPoint inkl batteri och laddare hjässbygel 7100113386

MRX21P3EWS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI ACK Headset Bluetooth MultiPoint inkl batteri och laddare hjälmfäste 7100114033

Produktnummer Produktbeskrivning Artikelnummer

HY82 3M™ PELTOR™ Hygiensats till WS ALERT XPI, DAB+ FM-radio 7100122439

FR08 3M™ PELTOR™ Nätadapter 230 V till USB 7000108521

FR09 3M™ PELTOR™ Batteriladdare med USB 7100075611

LR6NM 3M™ PELTOR™ Laddningsbara batterier AA NiMH 1,5V 2100 mAh 7100064688

M995/2 3M™ PELTOR™ Vindskydd till elektretmikrofon 2 st/påse 7010044372

HYM1000 3M™ PELTOR™ Mikrofonskyddstejp 5m 7100064281

HY100A 3M™ PELTOR™ Clean hygienringar 100 par/rulle 7100064410

Tillbehör

 

Teknisk data

“Jag har två mobiler med mig 
till jobbet: en för jobb och 
en privat mobil. Med dessa 
kåpor kan jag koppla upp mig 
till bägge telefonerna. Jag 
får många telefonsamtal och 
nu kan jag jobba hela tiden 
utan att bli avbruten. Jag 
rekommenderar dem gärna 
till alla som jobbar i bullriga 
miljöer.”
Martin Lindahl, maskinförare

www.youtube.com/3MpsdNordic


