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Advance Universal Range 
 
Al decennia heeft Elacin ervaring in het produceren van op-maat-gemaakte gehoorbescherming en oordopjes. Deze 
expertise is nu gebruikt om een nieuwe serie hoogwaardige en comfortabele universele gehoorbeschermers (met filter) 
en oordopjes (gesloten) te ontwikkelen. 

De Advance Universal one-size-fits-all oordopjes voor vrije tijd en werk bieden een comfortabele en veilige afdichting 
voor elk oor. Het geregistreerde ontwerp biedt het beste compromis voor wat men zoekt in een one-size-fits-all 
gehoorbeschermer. Het akoestische filter zorgt bovendien voor een ‘state of the art’ geluidskwaliteit. 

Het ontwerp is uniek en innovatief met twee lamellen en een geluidskanaal dat voldoende ruimte biedt aan het 
akoestische filter. Zijn gebogen vorm, welke speciaal is aangepast aan de gemiddelde gehoorgang, zorgt voor een 
comfortabele pasvorm voor de meeste oren. De zeer zachte lamellen zorgen bovendien voor een optimale afdichting 
met minimale druk op de gehoorgang. Verder is de handgreep zodanig gevormd dat men intuïtief weet hoe het product 
vastgehouden en ingezet dient te worden. 

Materiaalsoort + kleur 
Elacin Universal oordopjes zijn gemaakt van zacht cytotoxic-free thermoplastic elastomer (28 Shore A)  
en zijn verkrijgbaar in grijs, geel en blauw, afhankelijk de activiteit waarvoor deze bedoeld zijn. 
 

Filter – Elacin Universal ST24 / ST21 Zonder filter – Elacin Universal 

 
Het akoestisch filter is gebaseerd op de ontwikkelde 
helixtechnologie™. Een groot voordeel van deze technologie is 
de open verbinding met de buitenlucht. Een vacuüm tussen het 
product en het trommelvlies wordt zo voorkomen en ventilatie 
is mogelijk. Elacin Universal oordoppen zijn zacht voor de oren 
en comfortabel om te dragen. 
 

 

Elacin Universal zonder filter, de meest geschikte oordopjes 
om geluid of water tegen te houden als je je moet 
concentreren, ontspannen of graag zwemt zonder dat er water 
in je gehoorgang komt Elacin Universal zonder filter oordoppen 
zijn zacht voor de oren en comfortabel om te dragen. 

Eigenschappen Eigenschappen 

+ Gemiddelde demping van 24 dB en 21 dB 
+ Vlakke demping 
+ Heldere spraakverstaanbaarheid  
+ Omgevingsgeluiden blijven hoorbaar 

+ Sluiten het gehoorkanaal af  
+ Comfortabel en zacht voor de oren 
+ Perfecte pasvorm voor alle oren 
+ Oordop valt volledig binnen het oor 

 
Gebruik 

Overal waar hoogwaardige audio gewenst is, maar op maat gemaakte gehoorbescherming om wat voor reden dan ook geen 
optie is. Elacin Universal ST24 met en ST21 zonder filter zijn ideaal voor bezoekers en personeel van uitgaansgelegenheden 
of nachtclubs. Maar ook studenten en waterratten zullen profiteren van de voordelen van de universele Relax en Swim 
oordoppen. 
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Advance Drive – Universal ST24  |  met filter  |  grijze uitvoering 

  

Advance Drive gehoorbescherming is bijzonder geschikt voor motorsporters.  
Belangrijke omgevingsgeluiden en waarschuwingssignalen blijven hoorbaar,  
maar iets duidelijker en stiller.  
De Advance Drive kan comfortabel onder de helm worden gedragen. 
 
Voordelen 

+ Dragen comfortabel onder een helm  
+ Vlakke demping = goede spraakverstaanbaarheid 
+ Gemiddelde demping van 24 dB 

  

Advance Music – Universal ST21  |  met filter  |  bordeaux rode uitvoering 

 

Advance Music hearing protection is ideaal voor bezoekers van dance-feesten, cafés,  
concerten en festivals. Ze zorgen voor een goede spraakverstaanbaarheid en geluidservaring. 
 
Voordelen 

+ Zacht en erg licht materiaal 
+ Vlakke demping = goede spraakverstaanbaarheid 
+ Gemiddelde demping van 21 dB 

 

Advance Swim – Universal  |  zonder filter | blauwe uitvoering 

  

Advance Swim oordopjes zijn een comfortabele oplossing voor alle watersportactiviteiten.   
Ze voorkomen dat water de gehoorgang in komt. Deze oordopjes blijven drijven en bieden  
een hoog draagcomfort door de unieke pasvorm. 
 
Voordelen 

+ Sluiten de gehoorgang af 
+ Perfect pasvorm voor alle oren 
+ Geen uitstekende delen 
+ Blijven drijven 

 

Advance Relax – Universal  |  zonder filter | gele uitvoering 

 

Deze oordopjes zorgen voor een effectieve geluidsonderdrukking, hebben een comfortabele 
pasvorm en zijn geschikt voor iedereen die omgevingsgeluid wil buitensluiten om zo stil mogelijk 
 te kunnen slapen of zich te concentreren. 
 
Voordelen 

+ Ongestoorde nachtrust  
+ Comfortabele pasvorm, zelfs wanneer het hoofd op een kussen rust 
+ Dragen volledig binnen het oor 
+ Alarmgeluiden, rookmelder, wekker etc. blijven hoorbaar 
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Dempingsgrafiek  

 
 

Dempingswaarden (EN352-2)  

 
Filter L M H  SNR 
Universal ST24 22 23 25  25 
Universal ST21 16 19 22  21 
Universal (no filter) 21 22 27  25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Verkrijgbaar als Single Pack 
 
Categorie Product Elacin Item nr. EAN code 

Drive Advance UHP - Elacin ST24 SP Met filter 891392 8718753009110 

Music Advance UHP - Elacin ST21 SP Met filter 891393 8718753009127 

Swim Advance UHP - Elacin Relax SP Zonder filter 891395 8718753009134 

Relax Advance UHP - Elacin Swim SP Zonder filter 891394 8718753009141 

 
Een overzichtelijk productdisplay is beschikbaar. Vraag uw vaste contactpersoon of e-mail onze klantenservice op 
customerservice@elacin.com. 
 
 
 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

L M H

D
em

pi
ng

 in
 d

B

Gemiddelde frequentie

Elacin Universal 

Universal ST24
Universal ST21
Universal



Advance Gehoorbescherming | Portfolio 

Version 01.00.2023-NL  |  SSELAUPPIV11122  |  Datum: 23-02-2023     Een samenwerking met Elacin International B.V.  

 

elacin.com  


