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Produktbeskrivning
OX-ON Junior Earmuff Basic Lime är ett vikbart hörselskydd för dig som vill skydda ditt barn från höga ljudnivåer på nyårsafton, under konserter el-
ler skapa bättre möjligheter för studiekoncentration. Med denna modell får du ett funktionellt och bekvämt hörselskydd som kan fällas ihop när det 
inte används. Dessutom är det lätt att ha med i väskan. Hörselskyddet har en bekväm design och du kan själv justera hjässbygeln så att den passar 
barnet exakt. De robusta kåporna är tillverkade i slagtålig ABS-plast. De bekväma skumkuddarna sluter tätt om öronen.  OX-ON Junior Earmuffs Basic 
Lime har ett dämpningsvärde (SNR-värde) på 25,4 dB. Hög frekvens: 33 dB Medelhög frekvens: 24 dB Låg frekvens: 15 dB Med Junior Earmuffs Basic 
Lime minskar du bullernivån och ger ditt barn en trevlig upplevelse av att bära hörselskydd. Modellen finns också i rosa.  OBS: Se guiden för att välja 
hörselskydd med rätt dämpningsvärde.   (använd följande länk) 

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Hörselskydd

Varumärke OX-ON

Storlek One size

Färg Grön

Egenskaper 25-29 SNR

Märkningar CE, CAT III

CE-kategori CAT III

Produkt- eller teststandarder EN 352-1:2020

   
Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 36 st 55.5 cm 37.5 cm 61.5 cm 5713482000486

st 1 st 5701952331086

CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står 
för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, 
byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.

Tredjeparts typgodkännande krävs för alla kategori III-klassade produkter inom personlig skyddsutrustning (PPE). KAT III-
produkter åtföljs av ett notifierat organisationsnummer för tredjepartsverifiering av produktens säkerhet.

*

hörselskydd, OX-ON, One size, grön
 Justerbar hjässbygel
 Vikbart
 Bekväma skumkuddar
 Låg vikt
 Slagtåliga ABS-kåpor
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