Produktblad
Blanka akustikskärm
Blanka akustikskärm används i orkestrar för god arbetsmiljö.

BI4100 Blanka akustikskärm 2100 kr inklusive moms
Lagerstatus: Finns i lager

Produktblad
Etymotic ER20 Standard
Etymotic ER20 Standard ETY PlugsÂ® dämpar det mesta till säkra nivåer
samtidigt som tydligheten i tal och musik bibehålls. Standard
ETY PlugsÂ® klarar att dämpa det mesta till säkra nivåer samtidigt
som tydligheten i tal och musik bibehålls. Pluggarna har konfigurerats efter
den naturliga responsen av hörselgången så att när ljudet kommer in i
öronproppen återges det på samma sett som örat skulle höra det, bara tystare.
<ul> <li> Standard </li> <li> Dämpar ca 20 dB över hela frekvensregistret
</li> </ul>

XL1170200 Etymotic ER20 Standard 220 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Etymotic ER20 Large
Etymotic ER20 Large ETY PlugsÂ® dämpar det mesta till säkra nivåer
samtidigt som tydligheten i tal och musik bibehålls. Large
ETY PlugsÂ® dämpar det mesta till säkra nivåer samtidigt som
tydligheten i tal och musik bibehålls. Pluggarna har konfigurerats efter den
naturliga responsen av hörselgången så att när ljudet kommer in i öronproppen
återges det på samma sett som örat skulle höra det, bara tystare. <ul> <li>
Large </li> <li> Dämpar ca 20 dB över hela frekvensregistret </li> </ul>

XL1170220 Etymotic ER20 Large 220 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
Etymotic ER125-MP9-15
Etymotic ER125-MP9-15 Aktiva hörselskydd för musiker
MP9-15 är aktiva öronproppar som automatiskt dämpar de starkare
ljudnivåerna. Det ultimata skyddet då hörseln är i riskzonen och man ändå vill
undvika besväret att ta bort öronpropparna för att höra lägre volymer. När
ljudnivåerna ökar ges en gradvis dämpning på antingen 9db eller 15dB. Idealisk
för så väl publik, musiker, ljudtekniker, säkerhetsvakter som restaurang-/klubb/event-personal. <ul> <li> Dämpar ögonblickligen från höga, snabba ljudsmällar
(t.ex. cymbal) </li> <li> Omkopplare för 9dB eller 15dB dämpning </li> <li>
Förstärker också svaga ljud med 6db om så önskas </li> <li> Medföljer i
kartongen: Flera olika öronpluggar, flexibel halsrem, filter och filterverktyg,
rengöringsverktyg, batterier, skyddsfodral och bruksanvisning. </li> </ul>

XL1171259 Etymotic ER125-MP9-15 3995 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
ETYMOTIC ER2SE
ETYMOTIC ER2SE In-ear phones with clear accurate sound using high
performance dynamic drivers
The new ER2SE delivers clear, accurate sound using high
performance dynamic drivers. The ER2SE offers Etymoticâ€™s renowned
isolation featuring a variety of eartips to provide 35dB+ of noise reduction
so you will hear all the detail buried in the mix without raising the volume to
compensate for ambient noise. The flat frequency response of the ER2SE
will appeal to sound professionals and audiophiles alike. <ul> Technical
SpecsFrequency Response20 Hz - 16 kHzTransducersHigh performance
moving coil driverNoise Isolation35-42 dBImpedance (@1kHz)15
OhmsSensitivity (@1 kHz) SPL at 0.1v96 dBMaximum Output (SPL)120
dBCableDetachable, 4 ftWarranty2 YearsCustom-Fit OptionYes

XL1172810 ETYMOTIC ER2SE 2095 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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Produktblad
ETYMOTIC ER2XR
ETYMOTIC ER2XR In-ear phones with clarity and impactful bass respons
The ER2XR provides impactful bass response while maintaining
the clarity in the midrange and highs that Etymotic is known for. The
ER2XR offers Etymoticâ€™s renowned isolation featuring a variety of eartips to
provide 35dB+ of noise reduction so you will hear the detail buried in the
mix without raising the volume to compensate for ambient noise. The high
performance dynamic drivers in the ER2XR can satisfy the in-ear
monitoring needs of musicians, while appealing to more casual listeners
who like a bit more presence of bass. <ul> Technical SpecsFrequency
Response20 Hz - 16 kHzTransducersHigh performance moving coil
driverNoise Isolation35-42 dBImpedance (@1kHz)15 OhmsSensitivity (@1
kHz) SPL at 0.1v96 dBMaximum Output (SPL)120 dBCableDetachable, 4
ftWarranty2 YearsCustom-Fit OptionYes

XL1172820 ETYMOTIC ER2XR 2095 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar

Produktblad
Earpeace HDRW1
Earpeace HDRW1 EarPeace genomtänkta design skyddar effektivt din
hörsel samtidigt som du kan lyssna på musiken som den är tänkt att låta. Rött etui.
EarPeace genomtänkta design skyddar effektivt din hörsel
samtidigt som du kan lyssna på musiken som den är tänkt att låta. Den mjuka
och behagliga silikonkonstruktionen tillåter flitigt användande utan att de
skaver eller känns obehagliga och de går dessutom att rengöra mellan varven
för optimalt, fräscht och långlivat lyssnande.De är perfekta för långa pass i
replokalen, på livekonserter eller på klubbar etc. Alla som vill höra klart och
tydligt efter ett högljutt event och slippa ringningar i öronen kommer att älska
EarPeace. <ul> <li> Två dämpsatser ingår för varje propp: medium och high
protection </li> <li> En extra plugg medföljer </li> <li> Tåligt aluminiumetui
med karbinhake för säker förvaring </li> <li> Rött etui </li> </ul>

XL2080030 Earpeace HDRW1 220 kr inklusive moms
Lagerstatus: Ungefär 5 dagar
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