
ABENA · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

PRODUCT DATA SHEET  |  13.08.2022

Artikelnummer 91193   1/2
PR
O
D2

45
07

 
 
91

19
3

Produktbeskrivning
OX-ON Earmuffs D2 Comfort är ett extremt bekvämt, passivt hörselskydd för dig som arbetar i en hög bullernivå. Hörselskyddet är utformat i 
en dielektrisk och robust plastkonstruktion som skyddar dig i elektriska miljöer. D2 Comfort har också ett unikt dubbelt huvudband som minskar 
trycket på huvudet och ger maximal komfort. Hörselskyddets låga vikt på bara 238 gram och det invändigt ventilerade huvudbandet säkerställer en 
behaglig användning. Designen gör att du kan anpassa hörselskyddet efter dina specifika behov. Huvudbandet justeras snabbt och enkelt, och de två 
snap-in-öronkuddarna kan placeras där de passar dig bäst. Det smarta ”quick click”-systemet ser till att dina höjdinställningar är låsta medan du 
arbetar.  Kåporna är tillverkade i slagtålig ABS-plast och har ett särskilt tvåskiktsskum som ger bra skydd mot höga bullernivåer.  OX-ON Earmuffs 
D2 Comfort har ett dämpningsvärde (SNR-värde) på 33 dB. Hög frekvens: 34 dB Medelhög frekvens: 31 dB Låg frekvens: 23 dB De mjuka tätnings-
ringarna sluter tätt om öronen och du kan känna dig väl skyddad när du arbetar i höga bullernivåer. OBS: Se guiden för att välja hörselskydd med rätt 
dämpningsvärde.  (Använd följande länk) 

Produktspecifikationer

Artikelbenämning Hörselskydd

Varumärke OX-ON

Undervarumärke Comfort

Storlek One size

Färg Svart

Egenskaper 30-34 SNR

Märkningar CE, CAT III

CE-kategori CAT III

Produkt- eller teststandarder EN 352-1:2020

   
Förpackning

Enhet Innehåll Längd Bredd Höjd EAN

kartong 20 st 50 cm 30 cm 40 cm 5713482000394

st 1 st 5708233331414

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.

hörselskydd, OX-ON Comfort, One size, 
svart

 Hög dämpning
 Ventilerat dubbelt huvudband
 Användarvänlig justering
 Dielektrisk konstruktion
 Låg vikt
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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.
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