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Communiceren via radioverkeer met gehoorbescherming in
Dit is de Elacin RC SoloCom
Luister naar uw collega’s die praten via de portofoon, terwijl u uw gehoorbescherming draagt. De Elacin RC
SoloCom zijn portofoonoortjes en gehoorbescherming in één. De voordelen? Optimale bescherming, veilige
communicatie en een comfortabele fit. Zo krijgt iedereen op de werkvloer de juiste instructies en
communiceert iedereen op dezelfde lijn.

Sluit de Elacin RC SoloCom aan op uw portofoon, plaats de gehoorbescherming
in uw oor en hoor alles wat uw collega’s vertellen.
Belang van gehoorbescherming
Geluid is voortdurend aanwezig. Vaak hard, zelden zacht. Gehoorbescherming in de
professionele markt is daarom hard nodig. Maar men vergeet dit wanneer er wordt
gecommuniceerd. Gaat de portofoon aan, dan gaan de oordoppen uit. Met
gehoorproblemen als oorsuizen en tinnitus tot gevolg.
Next level communicatie
Met de Elacin RC Solocom beschermt u uw gehoor, luistert u naar de portofoon en
hoort u uw collega’s nóg beter. Geen ruis. Geen lawaai. Geen hol geluid. Wel een
uitstekende gesprekskwaliteit. Dát is de kracht van de Elacin RC SoloCom.
De fijne, ergonomische pasvorm zorgt ervoor dat u bijna vergeet dat u Elacin draagt.
Communiceren naar radioverkeer met gehoorbescherming in: zo werkt dat
Wanneer u wilt luisteren naar het radioverkeer, klikt u de SoloCom in de Elacin
oordoppen. De SoloCom sluit u vervolgens met de bijgeleverde kabel aan op
de portofoon. Zo komt alle communicatie via de oordoppen bij de medewerkers terecht.
Degene die via het radioverkeer praten, dragen een Elacin RC SoloCom met de speech
unit. Dit is een microfoon die u aan uw kraag vastmaakt. Druk de knop in om contact te
maken met het radionetwerk.
Wat heeft u nodig om te bellen met gehoorbescherming?
+ Elacin RC oordoppen
+ Elacin RC SoloCom
+ Een kabel die op uw portofoon aansluit (wordt bijgeleverd)
+ Een eigen portofoon en PTT
+ Optioneel: Elacin PTT/Speech Unit
Voor wie is Elacin RC SoloCom ontworpen?
Voor iedereen die werkt in omgevingen met veel lawaai. Denk aan industriële omgevingen, houtverwerkingsbedrijven
en bouwplaatsen. Ook is de Elacin RC SoloCom geschikt voor teams waarin niet iedereen hoeft te praten, maar vooral
dient te luisteren. Zoals hulpdiensten, beveiligingsdiensten en operators.
De voordelen van Elacin RC SoloCom
+
+
+
+
+
+

Met alle RC filters te gebruiken
Verbind met ieder radiocommunicatiesysteem
Uitstekende spraakverstaanbaarheid
Altijd veilig communiceren
Geen nieuwe PTT nodig
Perfect voor teams met eenzijdige
communicatie

Speciaal bedoeld voor:
+
+
+

Veilig communiceren op de werkvloer, zonder
de gehoorbeschermers uit het oor te hoeven
nemen.
Bereikbaar zijn met draadloze communicatieapparatuur in een lawaaiige (werk)omgeving.
Iedereen die gehoorbescherming en
communicatie wil combineren.
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+
+

Ergonomische passing
Hoog draagcomfort
Gemaakt van robuust materiaal
Gecertificeerd als gehoorbeschermer
Garantie van één jaar

Geschikt voor gebruik in
+
+
+
+

Hulpdiensten en beveiligers
Industrie: Bouw-, assemblage- en timmerbedrijven
Scheepswerven
Office en Call Center

Voor meer informatie over de Elacin RC gehoorbescherming, bekijk het productblad Elacin RC Next Generation.
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