Unieke oordoppen voor muziekevenementen concerten en festivals
Ideale oordoppen voor een avondje uit
Na afloop van een heerlijke avond uit, komen veel mensen thuis met een vervelende piep in hun oren. De harde muziek en het schreeuwen in elkaars oor om
zichzelf verstaanbaar te maken is te veel geweest. Als dit vaker gebeurt is er een
risico op een blijvende gehoorbeschadiging en een blijvende piep in de oren.
Daarvoor heeft Alpine de PartyPlug oordoppen ontwikkeld. De oordopjes dempen het geluid van de muziek zonder dat de muziekkwaliteit achteruit gaat. Met
deze oordopjes kunnen muziekliefhebbers op een concert, feest, festival of ander
muziekevenement genieten van de muziek en hun oren op een prettige manier
beschermen.

Revolutionair model oordop
Twintig jaar ervaring heeft er toe geleid dat Alpine een ideaal nieuw model
oordop heeft kunnen ontwikkelen. De zeer goed doordachte en uitgebreid
geteste vorm van de oordoppen, zorgt voor een natuurgetrouwe vlakke demping
en een geweldige pasvorm.

AlpineAcousticFilters™ – Geen piep meer in je oren

Inhoud van de verpakking
Twee universele thermoplastische
gehoorbeschermers
Twee akoestische filters
Alpine Miniboxx
Kunststof bewaardoosje
Alpine inbrenghuls

De hoogwaardige AlpineAcousticFilters in de PartyPlug oordoppen brengen het
volume van de muziek terug naar een veilig niveau en voorkomen daarmee de
vervelende piep in de oren. Het is alsof de volumeknop lager wordt draait. De
muziekbeleving en muziekkwaliteit blijven zeer goed. Ook blijft het mogelijk om
een gesprek te voeren. Door de doorzichtige filters zijn de oordoppen bovendien
nauwelijks zichtbaar in het oor.

Kies je eigen kleur
Tijdens het uitgaan wil iedereen er op zijn mooist uitzien. Doordat de PartyPlug
oordoppen transparant zijn en een doorzichtig filter hebben zijn ze nauwelijks
zichtbaar in het oor. Voor iedereen die liever voor een wat stoerdere look gaat,
is de PartyPlug ook verkrijgbaar in zwart of zilvergrijs. Daarnaast is de PartyPlug
verkrijgbaar in stralend wit.

Zeer comfortabel AlpineThermoShape™ materiaal
PartyPlug gehoorbeschermers zijn gemaakt van het speciale AlpineThermoShape
materiaal. Dit materiaal vormt zich naar het oor zodat de oordoppen precies in
de gehoorgang passen en op de juiste plek in het oor blijven zitten. Daardoor
zitten ze zeer prettig in het oor. AlpineThermoShape is hypoallergeen waardoor
jeuk in of rond het oor wordt voorkomen. De oordoppen kunnen moeiteloos de
hele avond en nacht gedragen worden.

Alpine Miniboxx
Naast het handige bewaardoosje, zit er ook een stoere
Alpine Miniboxx in elke PartyPlug verpakking. Dit handige
opbergdoosje kan makkelijk worden meegenomen tijdens
het uitgaan en kan met één hand worden opengemaakt. De
Miniboxx past met gemak in een broekzak, tasje, bh of sok.

Unieke productkenmerken
• Voorkomt gehoorbeschadiging
• Geen irritante piep meer in je oren
• Muziekkwaliteit blijft optimaal door AlpineAcousticFilters™
• Gesprekken blijven verstaanbaar
• Ideale pasvorm door zacht AlpineThermoShape™ materiaal
• Geen siliconen
• Met Alpine Miniboxx om oordoppen makkelijk mee te nemen
• Nauwelijks zichtbaar in het oor
• Herbruikbaar

Dutch Design
De vormgeving van de Alpine gehoorbeschermers is een
exclusief Dutch Design. Alle oordoppen en filtersystemen
worden geproduceerd in Nederland.
ATTENUATION DATA Alpine PARTYPLUG • Tested according to EN 352-2: 2002
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Nominal diameter: 9-12 mm
H=19 M=17 L=12 SNR=19
1. Fréquences, Frequenz, Frequentie, Frecuencia.
2.	Atténuation moyenne, Mittelwert der Schalldämmung, Gemiddelde dempingswaarde,
Atenuación media.
3. Déviation standard, Standardabweichung, Standaard afwijking, Desviación estándar.
4.	Protection effective, Angenommene Schutzwirkung, Verwachte dempingswaarde,
Valor de atenuación previsto.

Alpine Hearing Protection Blijvend innovatief
Alpine Nederland BV is opgericht in 1995 en is een van de
weinige fabrikanten ter wereld die gehoor bescherming
als core business heeft. Wij zijn voortdurend bezig onze
producten verder te ontwikkelen in samenwerking met
eindgebruikers. De oordoppen van Alpine worden wereldwijd verkocht in ruim 40 landen. Alle producten van Alpine
zijn officieel getest door onafhankelijke keuringsinstanties
en hebben de CE-markering.

