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Music | Elacin RC  
 
Muziek kan ontroeren, opzwepen, melancholie opwekken, vrolijk maken.  
Om optimaal van de kracht van muziek te genieten, kies je voor Elacin Music 
gehoorbeschermers. De revolutionaire filters dempen gelijkmatig waardoor ze  
de klanken van je favoriete nummer niet vervormen.  
En je hoeft de gehoorbeschermers niet uit je oren te halen om spraak uit je 
omgeving te verstaan. 

Voor wie? 
Elacin Music gehoorbeschermers zijn bedoeld voor sound crews en medewerkers, maar ook voor bezoekers  
van clubs en cafés. 
 
Comfort 
Ook de nieuwe RC-generatie is op maat gemaakt van medisch geclassificeerd zacht siliconenmateriaal. 
 
Optimale spraakverstaanbaarheid 
De nieuwe Elacin RC zorgt voor een nog vlakkere demping. Dit garandeert een optimale spraakverstaanbaarheid en 
maakt de RC de aanbevolen gehoorbeschermer voor knoerthard concert of een gezellig festival. Deze eigenschappen 
zijn ook goed voor de medewerkers van een evenement. Je oren zijn beschermd tegen te harde geluiden, maar kunt 
zonder problemen een bestelling opnemen of converseren met je gasten.  
 
Materiaalsoort + kleur 
De Music Elacin RC gehoorbeschermers zijn gemaakt van siliconen materiaal (60 shore) en worden standaard 
geleverd in transparant en met een koord.  
 
Speciaal voor: 
 Geschikt voor gebruik in 

+ Muziekliefhebbers 
+ Personeel en bezoekers van  

+ clubs en cafés 
+ rock concerten en dance events 

 

+ Waar spraakverstaanbaarheid, werkgeluiden en 
waarschuwingsgeluiden belangrijk zijn  

+ Omgevingen met schadelijke geluidsniveaus – zelfs  
de hogere 

 
Voordelen 

+ Zeer hoge spraakverstaanbaarheid  
+ Op maat gemaakt voor een perfecte pasvorm 
+ Akoestisch en fysiek draagcomfort 

+ Optimale bescherming 
+ Gemaakt van zacht en lichtgewicht materiaal 
+ Gemakkelijk in te brengen en te verwijderen 

 
 
Geluidsfilter – Elacin RC - Next Generation 
Er is de keuze uit 3 filters, afhankelijk het geluidsniveau: 

Elacin RC-17 filter 

 

Elacin RC-21 filter 

 

Elacin RC-25 filter 
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Dempingsgrafiek  
 

 
 

 
Dempingswaarden (EN352-2)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Filter L M H  SNR 
Elacin RC-17 17 16 16  17 
Elacin RC-21 20 20 20  21 
Elacin RC-25 24 24 24  25 
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Gemiddelde frequentie

Elacin RC Next Generation

Elacin RC-25
Elacin RC-21
Elacin RC-17


