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Gehoorbescherming ontmoet communicatie
Dit is de Elacin RC Communicatieserie
Bellen met een klant. Schakelen met collega’s. Communicatie is onmisbaar in uw business. Maar vul een
werkplek met dreunende machines, scherpe waarschuwingsgeluiden en hoge tonen en het wordt knap lastig
om met elkaar via telefoon of portofoon te communiceren. De Elacin RC Communicatieserie lost deze
uitdaging in één klap voor u op.

Comfortabele gehoorbescherming en communicatiemiddel in één.
Verbeter de communicatie op de werkvloer
Elacin RC gehoorbescherming biedt een uitstekende spraakverstaanbaarheid, heeft filters
voor ieder soort lawaai in diverse omgevingen en heeft dankzij het maatwerk een hoog
draagcomfort. Fijne voordelen die de communicatie in uw bedrijf verbeteren. Maar het kan
nóg beter. Met de Elacin RC Communicatieserie tillen we communicatie naar een nog
hoger niveau. Bescherm uw gehoor met Elacin RC én versta elkaar perfect wanneer u via
de telefoon of portofoon communiceert.
Beschermd communiceren
De Communicatieserie is het optionele verlengde van de Elacin RC. Het is de verbinding
tussen uw telefoon, portofoon of radiosysteem en de Elacin RC oordoppen. Het stelt u nu
niet alleen in staat om beschermd te horen, maar ook om te communiceren op afstand.
Zonder ruis. In luide omgevingen. Communiceer met uw eigen communicatiemiddelen als
nooit tevoren.
Combineer Elacin RC met de RC Communicatieserie
+ Elacin RC BoomMic
Communiceer via headset met (desk)telefoon of portofoon
+ Elacin RC SoloCom (Lo)
Communiceer via oordop met portofoon
+ Elacin RC Tube
Communiceer veilig in explosiegevaarlijke omgevingen
U vergeet bijna dat u Elacin draagt
Elacin: u hoort het wel, maar voelt het niet. De Communicatieseries heeft de ideale,
ergonomische passing en de gehoorbescherming bestaat uit zachte siliconen.
Het zit als gegoten. Ervaar het allerhoogste comfort en vergeet dat u Elacin draagt.
Eenvoudig gebruik voor alle portofoons en telefoons
Onze Communicatie Series is voor alle portofoons en telefoons te gebruiken, waaronder
Motorola, Kenwood, Hytera en Sepura. Medewerkers communiceren beschermd, zonder
dat u hoeft te investeren in nieuwe communicatie-middelen zoals telefoons of portofoons.
Klaar voor de toekomst
Alle Elacin gehoorbescherming sluit naadloos aan op elk communicatiemiddel, nu en in de toekomst. U hoeft dus geen
nieuwe gehoorbescherming aan te schaffen en breidt eenvoudig uit.
Naar wens aan te passen
De flexibele Elacin RC Communicatie Series is aan te passen naar de wensen van de gebruiker. Draag de BoomMic
bijvoorbeeld links of rechts van uw gezicht en pas de vorm boommicrofoon naar wens aan.
Lange levensduur
Gemaakt van robuust materiaal met een levensduur van vijf jaar. Met een garantie van één jaar.

Het is onze missie om het gehoor te beschermen. Met Elacin RC maken we dat mogelijk.
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Kijk op elacin.com voor meer informatie over Elacin gehoorbeschermers

