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3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI Headset

Det tysta kontoret du har med dig på jobbet

Skyddad och ansluten: 
arbeta, tala, lyssna



Ny mobilapp gör att det 
går snabbare att ställa in 
och justera ditt headset
Förvandla ditt hörselskydd till ett tyst kontor som du 
har med dig till jobbet. Anslut en eller två enheter via 
Bluetooth® MultiPoint-tekniken och samtala utan att 
behöva höja rösten ens i bullriga miljöer, tack vare 
den bullerkompenserande mikrofonen.

Om du ansluter ditt headset till appen 3M™ 
Connected Equipment går det enkelt att navigera 
i headsetets menyer för att ställa in och justera 

alla inställningarna, till exempel hur högt du vill 
att omgivningen ska låta och vilka radiokanaler 
du vill lyssna på.

Appen ger omedelbar tillgång till bruksanvisningar, 
produktguider, instruktionsvideor och vanliga 
frågor. Headset-appen har engelska och flera 
andra språkalternativ och är kompatibel med iOS 
och Android.

Stora knappar och  
röststyrda menyer

De stora knapparna fungerar bra 
även med handskar på. Få omedelbar 

röståterkoppling efter varje inställnings-
justering. Gör justeringar utan att behöva 

ta av ditt headset.

Prata normalt, även på 
platser där det är 110 dB
Du slipper skrika. Med denna 
bullerkompenserande mikrofon 
kan du prata i normal samtalston.

Hörselskydd med ökad 
situationsmedvetenhet 

Omgivningsmikrofoner släpper igenom tal 
och varningssignaler samtidigt som din hörsel 

skyddas (30dB) när det behövs. Funktionen 
Push-to-Listen sänker omedelbart volymen på 

Bluetooth® eller radion, samtidigt som du hör 
din omgivning bättre.

Hållbar, genomtänkt elektronik
Dubbla skal skyddar elektroniken 
från fukt, slag, med mera. Automatisk 
avstängning efter 4 timmars inaktivitet. 
Röstmeddelande om ”lågt batteri”. 
Drivs med två alkaliska AA-batterier 
eller laddningsbara batterier.

Två modeller: headset 
eller hjälmfäste
Båda modellerna har gejdrar av  
rostfritt stål för stabil och bekväm 
användning under en hel arbetsdag.

Inbyggd radio med röststyrt 
val av kanal

Bluetooth® MultiPoint-
anslutning och flexibilitet

Håll dig uppkopplad! Samtidig och 
störningsfri anslutning till två Bluetooth®-

enheter, t.ex. två mobiltelefoner eller en 
mobil och en kommunikationsradio.

Anslut till den iOS- och Android-
kompatibla mobilappen så går det enklare 

att ställa in och justera ditt headset. 
 

FM

Bluetooth® MultiPoint-
teknik för anslutning 
till en eller två externa 
enheter för handsfree-
samtal och streaming

Nivåberoende funktion 
gör det möjligt att 
höra omgivningsljud 
och vara uppmärksam 
på vad som händer 
i omgivningen

Inbyggd 
radio

Bullerreducerande 
bommikrofon ger 
hög talkvalitet 
i bullriga miljöer

Anslut ditt headset 
till mobilappen 3M™
Connected 
Equipment, som har 
stöd för både Android 
och iOS



3M™ PELTOR™
WS™ ALERT™ XP 

3M™ PELTOR™ WS™ 
ALERT™ XPI

Artikelnummer MRX21*2WS6* MRX21*3WS6*

Bluetooth®-anslutningar En
Två (Bluetooth® MultiPoint 

gör det möjligt att ansluta två 
Bluetooth-enheter samtidigt)

Bluetooth® för streaming 
och samtal V V

Bullerreducerande bommikrofon V V

Anslutning till mobilapp X V

Röststyrt menysystem V V

Nivåberoende funktion för att 
höra omgivningsljud V V

Inbyggd radio V V

Röststyrt val av kanal i den 
inbyggda radion X V

Funktioner för spela/pausa/hoppa 
över på headsetet vid streaming X V

Med funktionen Push-To-Listen 
(PTL) kan du prata med någon 
som står nära dig, genom att 
Bluetooth®/radiovolymen sänks 
och ljudet från omgivningen höjs

X V

Version med hjälmfäste finns V V

Färg Svart Blå/rosa

Jämförelsediagram
över 3M™ PELTOR™ 
Bluetooth®-headsets

”Mitt WS ALERT XPI-headset är lika viktigt som min 
mobiltelefon under arbetsdagen. Om jag glömmer 
mitt headset hemma, då åker jag direkt hem igen och 
hämtar det. Under arbetsdagen behöver jag hela tiden 
ringa både kollegor och kunder. Utan mitt headset 
på huvudet ägnar jag alldeles för mycket tid åt att gå 
bort från arbetet för att komma till en tyst plats där 
jag kan använda mobiltelefonen.  Och nu, tack vare 
den nya mobilappen, kan jag enkelt se och justera alla 
inställningarna för mitt headset direkt i telefonen. Min 
absoluta favoritfunktion är att det är enkelt att lagra 
de radiokanaler jag gillar mest. Appen påminner mig 
också om att byta ut hygiensatserna, vilket är enkelt 
att glömma av.”

David Dopping, elektriker och rörmokare

För varje headset som säljs gör 
3M en donation till såväl svenska 
Bröstcancerförbundet som 
Prostatacancerförbundet med 
upp till 100 000 kr per förbund 
för att bidra till att finansiera 
forskning och kunskapsspridning. 
Headsetanvändarna kan i sin tur 
visa sitt stöd i kampen mot cancer 
genom att sätta på antingen rosa 
eller blå kåpskal – eller ett av varje.

3M™ Connected Equipment

3M™ Connected Equipment
App Store (iOS)

3M™ Connected Equipment
Google Play (Android)

Hämta appen med 
QR-koderna nedan...



För återvinning. Tryckt i Sverige. © 3M 2019. Med 
ensamrätt. Bluetooth®-varumärket och -logotyperna är 
registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. 
och all användning av dessa märken av 3M Company sker 
under licens. 3M, PELTOR, WS och ALERT är varumärken 
som tillhör 3M Company och används under licens 
i Kanada.

Teknisk data
Headsetmodeller

Tillbehör

Dämpning
Version med hjässbygel: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB
Version med hjälmfäste: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB

1) Headsetet med hjälmfäste har certifierats med flera olika skyddshjälmar. 
I bruksanvisningen finns en lista över kompatibla hjälmar.

Artikelnummer Beskrivning Legacy 3M ID SAP ID

HY82 3M™ PELTOR™ HY82 hygiensats (tätningsringar och dämpkuddar) UU008567388 7100122439

FR08 3M™ PELTOR™ FR08 strömadapter med USB-kontakt XH001680194 7000108521

FR09 3M™ PELTOR™ FR09 batteriladdare med USB-kontakt XH001680616 7100075611

LR6NM 3M™ PELTOR™ LR6NM laddningsbara NiMH AA-batterier, 2 st XH001659693 7100064688

M995/2 3M™ PELTOR™ M995 vindskydd för talmikrofon, 2 st XH001679154 7010044372

HYM1000 3M™ PELTOR™ HYM1000 mikrofonskyddstejp, 4,5 meter XH001651328 7100064281

HY100A 3M™ PELTOR™ HY100A hygienringar, engångsskydd för 
tätningsringar, självhäftande, 100 st/förpackning

XH001651351 7100064410

3M Svenska AB, Personlig 
skyddsutrustning 
3M Svenska AB
Box 3 
SE-192 78 Sollentuna, Sweden

Internet: www.3M.com/personskydd

Artikelnummer Beskrivning Legacy 3M ID SAP ID

MRX21A3WS6 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, App, blå, hjässbygel UU010322590 7100205302

MRX21P3E3WS6 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, App, blå, hjälmfäste1 UU010321964 7100205304

MRX21A3WS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, inkl. ACK (FR09, FR08, LR6NM), App, blå, hjässbygel UU010322723 7100205299

MRX21P3E3WS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI, inkl. ACK (FR09,FR08, LR6NM), App, blå, hjälmfäste1 UU010322947 7100205297
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Produkter från 3M™ Avdelning Personlig skyddsutrustning 
är endast avsedda för yrkesmässig användning.

www.Facebook.com/3mpeltor www.Instagram.com/3mpeltor www.Youtube.com/3mpeltor


