
Het nieuwe slaapcomfort
Niets is zo lekker als uitgerust beginnen aan een nieuwe dag. Dit gaat helaas niet 
op voor ongeveer dertig procent van de bevolking. Deze groep mensen heeft 
last van slaapproblemen door een snurkende partner, lawaai van de buren, 
een luidruchtig studentenhuis of verkeerslawaai. Slaapgebrek kan leiden tot 
gezondheidsproblemen en ernstige vermoeidheid met kans op een burn-out. 
Om heerlijk te kunnen slapen heeft Alpine ideale oordoppen: de SleepSoft. Deze 
oordoppen dempen het storende omgevingslawaai maar door de speciale filters 
blijven geluiden als de wekker nog wel hoorbaar. Door het zachte materiaal van 
de oordoppen en het zachte filter zijn de oordoppen de hele nacht comfortabel. 

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™ - Uniek filtersysteem
De speciale AlpineAcousticFilters in de SleepSoft oordoppen dempen hinderlijk 
geluid dat een fijne nachtrust in de weg staat. Snurkgeluid en omgevingslawaai 
worden gedempt waardoor de meeste mensen beter in slaap vallen en onge-
stoord kunnen slapen. Door de speciale filters ontstaat er geen afgesloten gevoel 
en het geluid van de wekker, bel, alarm of een huilende baby blijft nog voldoende 
hoorbaar. SleepSoft oordoppen zijn uitermate geschikt voor thuis, in een hotel of 
op de camping. 

Zachte filters – Bijzonder comfortabel
SleepSoft oordopjes zijn uitgerust met een uniek zacht, comfortabel en flexi-
bel filter. Samen met de Alpine FlyFit zijn de SleepSoft oordoppen de enige 
oordoppen op de markt met dergelijke filters. Het zachte materiaal van het filter 
zorgt voor extra comfort voor zijslapers. En als de oordop toch iets te lang is, dan 
kan het steeltje moeiteloos worden bijgeknipt. 

Zeer comfortabel AlpineThermoShape™ materiaal   
Door het unieke AlpineThermoShape materiaal zit de SleepSoft heerlijk comfor-
tabel in het oor. Dit materiaal vormt zich naar het oor waardoor de oordoppen 
perfect passen en op hun plek blijven zitten. Het materiaal is een innovatie van 
Alpine, hypoallergeen, bevat geen siliconen en geeft daardoor geen allergische 
reacties.

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

Unieke oordoppen voor omgevingslawaai en snurkgeluiden



Alpine Cleaner
Alpine heeft een handige Cleaner ontworpen voor het ver-
wijderen van oorsmeer in de oordoppen. Door de oordoppen 
goed schoon te houden blijft de werking optimaal en gaan 
de oordoppen langer mee. 

Unieke productkenmerken
• Dempt omgevingslawaai en snurkgeluid
• Zeer comfortabel door AlpineThermoShape™ materiaal
•  Bel, alarm en wekker blijven hoorbaar door unieke 
 AlpineAcousticFilters™
•  Met bijzonder zachte filters, speciaal ontwikkeld voor (zij)

slapers
• Eenvoudig op maat te maken, past in elk oor
• Handig compact opbergdoosje
•  Met Alpine Cleaner om oordoppen makkelijk schoon te 

houden
• Kan de hele nacht gedragen worden
• Ook geschikt voor apneu, snurken tijdens zwangerschap
• Geen siliconen
• Herbruikbaar

Dutch Design  
De vormgeving van de Alpine gehoorbeschermers is een 
exclusief Dutch Design. Alle oordoppen en filtersystemen 
worden geproduceerd in Nederland. 

Alpine Hearing Protection - 
Blijvend innovatief 
Alpine Nederland BV is opgericht in 1995 en is een van de 
weinige fabrikanten ter wereld die gehoorbescherming 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 ge-
test door onafhankelijke keuringsinstanties en hebben een 
CE-markering. 

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.

Nominal diameter:  9-12 mm
H=24 M=24 L=23 SNR=25

1 Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2 Mean Attenuation dB 25,0 28,0 27,6 26,7 27,4 30,1 31,3 23,8

3 Standard Deviation dB 2,4 3,8 5,5 3,6 3,3 4,3 4,9 4,6

4 Assumed Protection in dB (APV) 22,6 24,2 22,1 23,1 24,1 25,8 26,4 19,2

ATTENUATION DATA Alpine SLEEPSOFT • Tested according to EN 352-2: 2002


