
KENMERKEN
• Gehoorkap met hoofdband
• Geschikt voor gebruik in zeer lawaaierige omgevingen
• Schuim gevulde oorkussens, die makkelijk zijn te vervangen
• Goede pasvorm en uitstekend draagcomfort
• Voorzien van brede hoofdband met zachte comfortabele 
kussentjes

• Door afstelmogelijkheden van de hoofdband passend op  
alle hoofdafmetingen

• Gewicht: 310 gram
• Gemiddelde dempingswaarde: SNR 33 dB(A)

Artikelnummer: 3.78.300.00

COMFORT NOISE
REDUCTION

FIT

O.A. GESCHIKT VOOR WERKZAAMHEDEN IN
• Bouw
• Industrie
• Scheepvaart
• Luchtvaart
• Automotive
• Onderhoud

KLEUR
Zwart
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MATEN
One size

VERPAKKING
• 1 set in dispenser
• 20 sets in omdoos

EN 352-3:2002

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

SONORA
8300

2797
SNR 33 dB(A)



UW LEVERANCIER:

MAAT ARTIKELNR.
EAN-CODE 1 STUK
(DISPENSER)

EAN-CODE 20 STUKS
(OMDOOS)

One size 3.78.300.00 8718249038280 8718249038297
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ARTIKELINFORMATIE

Disclaimer: De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt op grond van de informatie die OXXA® middels dit document verstrekt. 
De informatie mag dan ook niet worden beschouwd als leidend wanneer we spreken over de geschiktheid van het product voor een bepaalde 
toepassing. OXXA® behoudt zich het recht om veranderingen aan te brengen in de producten die op deze productsheet worden getoond. 
De kleuren van de op deze productsheet getoonde producten kunnen in werkelijkheid iets verschillen. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. 

GERELATEERDE ARTIKELEN

SONORA 8200
Art. nr. 3.78.200.00

SONORA 8310
Art. nr. 3.78.310.00

DEMPINGSGEGEVENS
Alle metingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met EN 352-3:2002.

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Gemiddelde demping (dB) 21.4 24.4 35.0 37.9 34.4 37.4 39.2

Standaarddeviatie (dB) 3.4 2.4 3.6 4.3 3.3 2.6 4.0

Aangenomen bescherming (dB)  18.0 22.0 31.4 33.6 31.1 24.8 35.2

SNR: 33 dB H: 30 dB     M: 27 dB      L: 22 dB                 GEWICHT: 310 GR

SONORA SPARE 8300
Art. nr. 3.78.320.00

OPZETINSTRUCTIES
A. Haal lang of krullend haar weg van uw oren.
B. Schuif de schelpen naar de onderste positie op 

iedere zijarm.
C. Plaats de oorschelpen stevig over uw oren.
D. Gebruik beide handen om beide zijarmen  

afwisselend omlaag te drukken tot de hoofdband 
prettig op het hoofd en de oren past en de oren 
volledig zijn ingesloten.

E. De hoofdband moet verticaal zitten.
F. Zorg ervoor dat de druk gelijkmatig verdeeld is,  

voor comfort en maximale bescherming.

GEBRUIKERSINSTRUCTIES
De gehoorkap moet in ruimtes met geluidshinder altijd 
zonder onderbreking gedragen worden. Gehoorkap pas 
af doen als de ruimte is verlaten. Deze producten kun-
nen door bepaalde chemische stoffen negatief worden 
beïnvloed. Neem voor meer informatie contact op met 
de fabrikant. Onjuist gebruik kan leiden tot onomkeer-
bare schade aan uw gezondheid.

TESTINSTITUUT
Deze gehoorkap is gecertificeerd door: BSI Group 
The Netherlands B.V. (Notify Body Nr. 2797), 
John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, 
Nederland.

CONFORMITEITSVERKLARING
Voor een kopie van de conformiteitsverklaring 
verwijzen wij u graag door naar de volgende weblink: 
www.oxxa-safety.com/doc
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