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Ochrana sluchu
I Nadměrný hluk ohrožuje váš sluch
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Způsoby ochrany sluchu
Nebuďte hluší!

Ztráta sluchu způsobená hlukem je málokdy okamžitá. Vyvíjí se postupně během každého 
vystavení sluchu nebezpečnému hluku bez použití ochranných prostředků. Rodíme se s 
20 0000 sluchových buněk v každém uchu. K jejich poškození dochází v době, kdy hluk 
dosahuje více než 80 decibelů (za 8 hodin). Tato situace vede k hluchotě. Hluchotu nelze 
vyléčit, ale je možné jí zabránit.

Howard Leigh by Honeywell nabízí širokou škálu řešení, připravených k použití manažery 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Rozsáhlý program ochrany sluchu zahrnuje: odbornou 
pomoc při přípravě profesionálního auditu, výběr prostředků tlumení hluku, prevenci, 
nabídku inovativních výrobků, školící a vzdělávací programy s provedením testů chráničů 
na pracovišti klienta. Značka Howard Leigh je světový lídr výroby pasivních a inteligentních 
prostředků ochrany sluchu a tvůrce související iniciativy Heal Forever.

Řekněme NE poškozením sluchu. Vyberte si nejvhodnější pro sebe způsob ochrany 
sluchu, který poskytuje 100% pohodlí v situacích, ve kterých jste vystaveni hluku. 

Odborníci v oblasti prevence poškození 
sluchu v pracovním prostředí. Více než 30 
let zkušeností v této oblasti.
První ušní vložky z polyuretanové pěny a vložky s 

čelenkou byly vyvinuty společností Howard Leight před 

více než 30 lety.

V současné době společnost provozuje několik 

akreditovaných akustických laboratoří, ve kterých 

pracují týmy mezinárodních inženýrů a specialistů v 

oboru ochrany sluchu. Díky mimořádným zkušenostem 

společnosti Howard Leight v oblasti ochrany sluchu v 

pracovním prostředí se jí podařilo vytvořit technologie, 

které jí daly pozici světového lídra v této sféře:

• Inovativní a patentované technologie zajištění 

soustavného zvyšování pohodlí a usnadnění nandávání 

chráničů sluchu.

-Polyuretanová pěna: patentovaná technologie (struktura 

složená z polootevřených buněk) usnadňuje vkládání 

vložky do zvukovodu, čímž zajišťuje větší pohodlí.

- Conforming Material Technology™: tělesné teplo 

způsobuje zahřívání materiálu, díky čemuž látka je 

pružnější a méně tlačí na zvukovod.

• Můžete si vybrat nejvhodnější pro sebe chránič, a to 

díky tomu, že naše výrobky jsou dostupné v různých 

tvarech, velikostech a barvách. Uživatelé mají možnost 

si vybrat výrobek, který jim poskytne maximální 

komfort a bude 100% pohodlný na nošení vždycky, 

kdy jste vystaveni hluku. Nabízíme různé varianty 

přizpůsobené úrovni pohodlí a / nebo kompatibilitě s 

jinými ochrannými pracovními prostředky.

• Ultra inovativní komunikační systém:

- Komunikační systém uvnitř ucha

- Automatizované testování stupně přizpůsobení

- Integrovaná dozimetrie

- Aktivní redukce šumu

- Zlepšení komunikace
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Ušní vložky  s. 8
I Jednorázové ušní vložky    s. 8

I Vložky pro opakované použití    s. 10

I Detekovatelné ušní vložky    s. 11

Dávkovače vložek  s. 12

Ušní vložky s čelenkou  s. 13

Protihluková sluchátka blokující hluk  s. 14
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NOISE THERMOMETER
Sound Energy Doubles Every 3 dB  

(Example: if a 90 dB noise is doubled, it measures 93 dB)

Headband Folding       Multiple-Position Cap-Mounted Neckband

1 1 1 1

3 3 4

2 3 2

2

1

22

Thunder® T3 Leightning® L0F Viking™ V3 Clarity® C1H Leightning® L1N

Do’s + Don’ts  
of Wearing  

Howard Leight Earmuffs

Place earcups over each ear.

Adjust the headband by sliding the 
headband up or down.

Fold out the earcups as shown.

Place earcups over each ear.

Adjust the headband by sliding the 
headband up or down.

When the earmuff is worn with the headband 
behind-the-head or under-the-chin, the 
headband strap must be attached to the slot 
in the upper part of the earcup as shown.

Multiple-Position earmuffs can be worn 
either over-the-head, behind-the-head or 
under-the-chin.

Adjust the headband by sliding the 
headband up and down.

Place the earcups over each ear. Attach adapters to each side of the hard 
hat by sliding them into the slots.

Attach each earmuff into its adapter by 
sliding the earmuff housing down into the 
adapter.

Place the hard hat on the head and adjust 
the earmuffs by sliding the cups up and 
down.

Ensure that the earmuff is firmly attached 
by lifting the arm up and down.

Place earcups over each ear.

 Adjust the length of the headband strap 
between the earcups so the earmuff fits 
well on top of the head.

Cover Ear Completely
The earcups should never fit crooked or 
askew over the ear.

Firm Seal 
Do seal the cushions firmly against the 
head.

Avoid Obstructions
Do not allow hair to obstruct the ear or the 
earmuff’s secure fit in any way.

DISCLAIMER: If the above-mentioned recommendations are not followed, the protection and function afforded by 
the earmuffs may be severely impaired. This may cause consequences for the user for which Honeywell can not be 
held responsible. Honeywell can not guarantee that any type of warning signals including communication with other 
people in the surroundings can be heard and understood by the wearer of this hearing protector. The sound level and 
the frequency content of the warning signals as well as of the background noise can vary in different situations.

WARNING: All hearing protection affords limited protection. The user is responsible for the proper selection, use, care 
and maintenance of this device. Improper selection (including under/over protection), use or maintenance may lead to 
serious hearing loss. If there are any questions concerning this product contact your safety supervisor or Honeywell.
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Wear 
• Read and follow all earmuff fitting instructions 
• Remove all hair underneath ear cushions

Selection 
•  Avoid overprotection in minimal noise environments – in selecting the 

best earmuff for your situation, consider noise levels and your need to 
communicate with co-workers or hear warning signals on the job

Maintenance 
•  Regularly inspect earcups and ear cushions for cracks and leaks – discard  

if earcups are visibly damaged or compromised
• Clean earcups and ear cushions regularly with mild soap and water
•   Replace ear cushions and foam inserts every 6-8 months under normal wear, 

every 3-4 months with heavy use or in humid/extreme climates

HEAR. FOREVER.

Keys to Successful Hearing Protection with Earmuffs

EARMUFFS FITTING INSTRUCTIONS

1 1 1

2 2 2

3 3 3

Multiple-UseRoll-Down Foam BandedNo-Roll Foam

Matrix™ Max® SmartFit® QB2HYG®

2

1

3

Keys to Successful Hearing Protection with Earplugs

Reach over your head with a free hand, pull your  
ear up and back, and insert the earplug well inside  
your ear canal.

While holding the stem, reach a hand over your head  
and gently pull top of your ear up and back.

 Position band under your chin as shown above.  
Use your hands to press the ear pods well into the 
ear canal using an inward motion.

With clean hands, roll the entire earplug into narrowest 
possible crease-free cylinder.

Earplugs should be inserted as shown in this  
drawing. Stop pushing earplug when your finger 
touches your ear.

Insert the earplug so all flanges are well inside your ear 
canal.

 Protection levels are improved by pulling your ear 
up and back when fitting as shown.

Reach over your head with a free hand, pull your ear  
up and back, and insert the earplug well inside your  
ear canal.

If properly fitted, the end of the earplugs should not 
be visible to someone looking at you from the front.

Hold for 30 – 40 seconds, until the earplug fully  
expands in your ear canal. If properly fitted, the end  
of the earplugs should not be visible to someone  
looking at you from the front.

 If properly fitted, the tip of the earplug stem may be 
visible to someone looking at you from the front.

In a noisy environment, lightly press the band inward  
with your fingertips as shown. You should not notice  
a significant difference in noise level.

Proper Fit
If either or both earplugs do not seem to be fitted 
properly, remove the earplug and reinsert.

Removal 
Gently twist earplug while slowly pulling in  
an outward motion for removal.

Acoustical Check 
In a noisy environment, with earplugs inserted, cup 
your hands over your ears and release. Earplugs 
should block enough noise so that covering your 
ears with your hands should not result in a significant 
noise difference. 

Wear 
• Read and follow all earplug fitting instructions

Selection 
•  Avoid overprotection in minimal noise environments – in selecting the 

best earplug for your situation, consider noise levels and your need to 
communicate with co-workers or hear warning signals on the job

Maintenance 
•  Inspect earplugs prior to wear for dirt, damage or hardness – discard 

immediately if compromised
• For proper hygiene, discard Single-Use earplugs after use
•    With proper maintenance, Multiple-Use earplugs can last for 2-4 weeks;  

clean with mild soap/water and store in a case when not in use
• Clean and replace pods on Banded earplugs regularly

Do’s and  
Don’ts of  

Howard Leight  
Earplugs

DISCLAIMER: If the above-mentioned recommendations are not followed, the protection and function afforded by the
earplugs may be severely impaired. This may cause consequences for the user for which Honeywell can not
be held responsible. Honeywell can not guarantee that any type of warning signals including communication
with other people in the surroundings can be heard and understood by thewearer of this hearing protector. The sound 
level and the frequency content of the warning signals as well as of the background noise can vary in different 
situations.

WARNING: All hearing protection affords limited protection. The user is responsible for the proper selection, use, care 
and maintenance of this device. Improper selection (including under/over protection), use or maintenance may 
lead to serious hearing loss. If there are any questions concerning this product contact your safety supervisor or 
Honeywell.
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EARPLUGS FITTING INSTRUCTIONS
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HearForever ™
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Růżne stanowiska pracy cechują się
růżnymi wymaganiami, należy więc
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Ochrana sluchu

Účinná ochrana sluchu není pouze o nabídnutí výrobku, který zajistí nejvyšší úroveň potlačení hluku, ale je spojena s poskytováním zaměstnanci nejvyšší 
ochrany, kterou je možné zařídit v jeho pracovním prostředí. Tato ochrana spočívá ve snižování počtu případů poškození sluchu spojených s vystavením 
hluku. Tohle vede v důsledku i k zvýšení bezpečnosti. 
Howard Leight by Honeywell, pomáhá ředitelům odborů bezpečnosti čelit výzvám souvisejícím se zdravím a s bezpečností, které vyplývají z dobře 
připraveného programu ochrany sluchu:
•	 snížení nákladů / stížnosti
•	 monitoring zaměstnanců vystavených rizikům
•	 výběr nejvhodnějšího chrániče
•	 zajištění nejlepší ochrany pro každého pracovníka
•	 přiměřená rovnováha mezi ochranou a komunikací
•	 školení
Howard Leight by Honeywell,  poskytuje školicí materiály jako podporu v každodenní práci pro ochranu sluchu. Pokud o tyto materiály máte 
zájem, kontaktujte nás. Díky našim materiálům zvýšíte povědomí vašich zaměstnanců o různých rizicích spojených s poškozeními sluchu v 
důsledku vystavení hluku a používání osobních ochranných prostředků v oblastech, ve kterých jsou vyžadovány.

Ochrana sluchu

Howard Leight ® Initiative | hearforever.org
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Ochrana sluchu

Inteligentní systém ochrany
sluchu a komunikace

Osobní přístup k ochraně sluchu

Systém VeriPR® zajišťuje čirý a přesný obraz ochrany sluchu poskytované zaměstnancům. Umožní Vám zkontrolovat, zda zaměstnanci dostávají 

optimální ochranu, zda vyžadují další školení týkající se přizpůsobení vložek, nebo zda by si měli vyzkoušet jiný model. Pro posouzení individuální 

hodnoty útlumu (Personal Attenuation Rating, PAR), kterou poskytují zaměstnancům vložky do uší, systém VeriPRO® používá pokročilý software v 

uživateli přátelském formátu.

VeriPRO® systém poskytuje přesné zmapování účinnosti vložky, které vzniká v 
reálném čase a ověřuje, zda zaměstnanec:
- má nejlepší dostupnou ochranu;

- vyžaduje další školení;

- měl by zkusit jinou vložku (odlišného tvaru, velikosti atd.);

- unikátní nástroj pro měření individuální hodnoty útlumu.

- umožňuje sledovat a zaznamenávat informace o tom, zda zaměstnanec používá vložky 

správným, prospěšným způsobem;

- systém může být používán s jakoukoliv vložkou.

Kontaktujte nás pro další podrobnější informace o systému VeriPRO®.

Vybavení 
všech 
chráničů 
sluchu

Nošení 
chráničů 
sluchu

Hraniční hodnota 
vystavení hluku

Vystavení hluku 
8 hodin denně

Špička 
vystavení

80 dB* 135 dB

85 dB* 137 dB

87 dB* 140 dB

NORMY

EN 352/1 Chrániče

EN 352/2 Ušní vložky

EN 352/3  Přilbové chrániče

EN 352/4  Chrániče s možností 
nastavení hodnoty útlumu

EN 458  Doporučení pro výběr, péči
 udržování a používání
 osobních ochranných 
 prostředků (OOP)

*dB = decibely

SMĚRNICE EU 2003/10/ES Směrnice  89/686 EHS o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se 
osobních ochranných prostředků. Hlavní 
normy pro ochranu sluchu. 

VeriPRO®
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Ochrana sluchu

Ušní vložky

*V polyetylénovém sáčku, krabice x 2000 ks
**Kapesní balení x 10 kusů, krabice x 2000 ks
***V polyetylénovém sáčku, krabice x 500 ks

SPECIFIKACE VŠECH VÝROBKŮ VE VARIANTÁCH H, M, A, L, JSOU NA STRÁNKÁCH 40, 41, 42, 43.

Všechny vložky bez provázku, které jsou na jedno použití, jsou dodávány v krabicích x 200 
kusů nebo v krabicích x 2000 kusů. Všechny vložky na provázku, určené k jednorázovému 
použití, jsou dodávány v krabicích x100 párů nebo krabicích x 1 000 párů (s výjimkou 
vložek BILSOM 304).

BILSOM 303/304®

•  Kuželová konstrukce pro snadnější vkládání.
•  Formula Leight Stripe™: Úspěšná kombinace žluté a bílé polyuretanové pěny dává pocit měkkosti 

a to jak v ruce, tak i v uchu.
•  Snadné rolování a správné umístění: Odolnost vůči vypadnutí ze zvukovodu. Menší expanzní tlak 

pro pohodlné dlouhodobé nošení.
•  Hladký nátěr je odolný proti špíně a zabraňuje zašpinění vložek.
•  K dispozici ve dvou velikostech s cílem zajistit dokonalé a pohodlné nošení.

Ref. č. Popis Balení

10 050 73 Bilsom 303 velké (L) Obal x 200 ks*

10 050 74 Bilsom 303 malé (S) Obal x 200 ks*

10 071 92 Bilsom 303 velké (L) Obal x 200 ks**

10 071 93 Bilsom 303 malé (S) Obal x 200 ks**

10 001 06 Bilsom 304 velké (na provázku) (L) Obal x 100 ks***

10 001 07 Bilsom 304 malé (na provázku) (S) Obal x 100 ks***

MAX®

•  Nejčastěji používané ve světě ušní vložky z polyuretanové pěny.
• Vylepšený design umožňuje snadné vkládání a lepší přizpůsobení.
• Tvar zvonu pro maximální pohodlí uvnitř ucha.
• Hladký nátěr odolný proti špíně zabraňuje zašpinění.

Ref. č. Popis Balení

33 011 61 Bez provázku Obal x 200 ks, krabice x 2000 ks

33 011 30 Na provázku Obal x 100 ks, krabice x 1000 ks

Ušní vložky
I Vložky pro jednorázové použití

Tyto vložky jsou ekonomické řešení ideální v situacích, které vyžadují vysokou úroveň pohodlí, časté změny, 
nebo, kdy opětovné použití není možné z hygienických důvodů.

Vysoký součinitel útlumu hluku SNR a optimální pohodlí.

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 37

Individuální komfort a kvalita.

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 33
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MULTI MAX®

•  Ideální pro lidi s menšími sluchovými kanály.
•  Nízkotlaková polyuretanová pěna se mírně rozšiřuje a poskytuje komfort při nošení.
• Tvar pro snadné vložení a vyjmutí.

•  Jasné barvy zajišťují viditelnost a přitažlivost vložek Laser Lite.
•  Pěna se pozvolna rozšiřuje a přizpůsobuje svůj tvar prakticky jakémukoliv uchu.
•  Tvar pro snadné vložení a vyjmutí.

•  Pěna se pozvolna rozšiřuje a přizpůsobuje svůj tvar prakticky jakémukoliv uchu.
• Hladký nátěr je odolný proti špíně a zabraňuje zašpinění vložek.
• Výjimečná konstrukce a zároveň jednodušší řízení zásob. 

Ref. č. Popis Balení

33 011 20 Bez provázku Obal x 200 ks, krabice x 2000 ks

33 011 21 Na provázku Obal x 200 ks, krabice x 1000 ks

Ref. č. Popis Balení

33 011 05 Bez provázku Obal x 200 ks, krabice x 2000 ks

33 011 06 Na provázku Obal x 100 ks, krabice x 1000 ks

Ref. č. Popis Balení

33 011 09 Bez provázku Obal x 200 ks, krabice x 2000 ks

Ušní vložky Vložky pro jednorázové použití

Max Lite®

Laser Lite®

Zaručené pohodlí u menších zvukovodů

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 34

Ochrana v barvách

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 35

Jeden produkt, dvě velikosti

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 35
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Ušní vložky Vložky pro opakované použití

•  Osvědčená ochrana.
• Moderní konstrukce ve formě vložek.
• Denní pohodlí.
• Unikátní odnímatelné provázky.
• Pouzdro HearPack™.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Otevřete se světu. Chraňte se před hlukem.
Ve světě, kde se musíte vypořádat s rostoucím počtem propojení, umožňují vložky Neutron 
lidem, kteří používají ušní vložky - s ohledem na skutečnost, že jsou vystaveni hluku, který 
může poškodit jejich sluch - mohou poslouchat a konverzovat s kolegy bez nutnosti vyjmutí 
vložek. S vložkami Neutron uslyšíte všechno a budete zároveň chráněni před hlukem střední 
intenzity, který se vyskytuje na moderním pracovišti.

NEUTRON™

Ref. č. Popis Balení

10 298 10 Na provázku Obal x 50 ks, krabice x 500 ks

•  Technologie CMT: Pouzdro vložek je vyrobeno z plastového materiálu, který se pod vlivem lidského 
těla přizpůsobí tvaru zvukovodu.

• Vynikající komfort a individuální přizpůsobení.
• Zjednodušené řízení zásob - jeden výrobek se hodí pro téměř každého uživatele.
• Unikátní odnímatelné provázky.
• Pouzdro HearPack™.

Ref. č. Balení

10 112 39 Obal x 50 ks, krabice x 500 ks

• Střední jádro FlexiFirm® pro snadné nasazení.
• Příruby SoftFlanges™ pro vynikající komfort a přizpůsobení.
• Unikátní odnímatelné provázky.
• Pouzdro HearPack™.

Ref. č. Popis Balení

10 112 82 Na provázku, standardní velikost Obal x 50 ks, krabice x 500 ks

10 112 81 Zelené, na provázku, malé Obal x 50 ks, krabice x 500 ks

SNR 20

Ref. Popis

10 112 39 Na	provázku

SmartFit®

Fusion®

Novinka

Ušní vložky

Revoluce v přizpůsobení.

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 30

Plná ochrana, výjimečný komfort a ideální přizpůsobení.

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 28
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Ušní vložky Detekovatelné ušní vložky

• Pěna se pozvolna rozšiřuje a přizpůsobuje téměř jakémukoliv uchu.
•  Neželezný kovový kroužek a živé barvy jsou pro snadnou detekovatelnou vizuální 

a magnetickou kontrolu.

Ref. č. Popis Balení

33 011 67 Na provázku Obal x 100 ks, krabice x 1000 ks

Všechny detekovatelné vložky, které nabízíme, jsme vytvořili pro dosažení vysoké úrovně viditelnosti a detekce. Existují dvě verze těchto vložek: 
Pro jednorázové a vícenásobné použití. Byly speciálně navrženy pro pracovní prostředí, kde je nepřijatelná kontaminace cizími tělesy.

• Poskytuje vyšší komfort a skutečně individuální přizpůsobení. 
•  Zjednodušené řízení zásob: Jeden výrobek se hodí pro téměř každého uživatele.
• Modrá barva podporující detekci. 
• Provázek a kovové jádro, které lze snadno zjistit.

Ref. č. Popis Balení

10 125 22 Na provázku Obal x 50 ks, krabice x 500 ks

• Patentovaná konstrukce dvou materiálů.
•  Centrální jádro FlexiFirm® usnadňuje vkládání, příruby SoftFlanges™ poskytují výjimečné pohodlí a 

přizpůsobení.
• Provázek a kovové jádro, které lze snadno zjistit.
• Výrobek je možné prát ve vlažné vodě; účinnost výrobku se udržuje po dobu několika týdnů.

Ref. č. Popis Balení

10 112 34 Standardní velikost, na provázku Obal x 50 ks, krabice x 500 ks

10 112 35 Malé, na provázku Obal x 50 ks, krabice x 500 ks

Laser Trak®

SmartFit® Detectable

Fusion® Detectable

Nejvyšší úroveň tlumení šumu ve své třídě.

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 35

Detekovatelné vložky, poskytující komfort při dlouhodobém nošení.

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 30

Ochrana, komfort a vylepšené přizpůsobení detekovatelných vložek pro opakované použití.

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 28
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Dávkovače vložek
Úspora času, prostoru a snížení množství odpadu. Bez ohledu na to, jak budete vložky používat, jsou dávkovače ekonomické, hygienické a uživatelsky 
příjemným řešením pro ochranu sluchu.

DÁVKOVAČ Leight® Source 100 NA VLOŽKY 
BILSOM 303 (LS100)

Obal x 100 ks vložek Bilsom 303

VLASTNOSTI A VÝHODY

Ref. č. Popis

10 058 52 Bilsom 303 velké

10 058 50 Bilsom 303 malé

Dávkovač Leight® Source 400 může být zavěšen na stěnu, umístěn na stole, nebo v pracovišti. Je zcela 
transparentní, takže ho můžete doplnit dříve, než vám dojdou vložky. Vložky se dávkují pomocí kolečka. 
V dávkovači můžete mít 400 párů vložek Howard Leight na jedno použití, jako je Max, Max Lite, Laser 
Lite, MultiMax, Matrix, BILSOM 303.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Ref. č. Popis

10 130 40 Dávkovač Leight® Source 400 (dodáván prázdný)

10 062 02
Dávkovač Leight Source 400 je 
dodáván s 400 trubkami vložek 

BILSOM 303 L
10 062 03

Dávkovač Leight Source 400 je 
dodáván s 400 trubkami vložek 

BILSOM 303 S

Sada na plnění dávkovače Leight® Source 400:
Obal se zásobou do dávkovače obal x 200 ks krabice x 2000 ks:

10 130 46 Max 10 130 42 Matrix Orange

10 130 48 Max Lite 10 130 41 Matrix Green

10 130 47 Laser Lite 10 129 11 Matrix Blue

10 130 45 MultiMax 10 061 86 Bilsom 303 L

10 061 87 Bilsom 303 S

DÁVKOVAČ Leight® Source 400 (LS400)

Sada na 

plnění Max

DÁVKOVAČ Leight® Source 500 (LS500)

Dávkovač vložek Leight Source 500 je vyroben z eloxovaného hliníku a je určen pro nástěnnou montáž. 
Vložky jsou dávkovány pomocí kličky. Tento dávkovač je ideální pro továrny a zpracovatelské závody, které 
mají politiku odstraňování odpadních balení. V dávkovači můžete mít LS-500 500 párů vložek Howard 
Leight na jedno použití, jako je Max, Max Lite, Laser Lite, MultiMax, Matrix a BILSOM 303.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Ref. č. Popis

33 012 73 Dávkovač Leight® Source 500 (dodáván prázdný)

Sada na plnění dávkovače Leight® Source 500:
Obal se zásobou do dávkovače obal x 500 ks krabice x 2000 ks:

33 011 65 Max 10 127 23 Matrix Orange

33 012 72 Max Lite 10 127 22 Matrix Green

33 012 71 Laser Lite 10 127 21 Matrix Blue

33 012 61 MultiMax 10 175 73 Bilsom 303 L

33 012 75 Quiet (200 ks) 10 175 74 Bilsom 303 S

LS400

LS500

Sáček s zásobou 

vložek Laser Lite
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QB1® HYG

• Hladké a ergonomické konce pro maximální ochranu.
•  Patentovaná konstrukce zabraňuje kontaktu konců se špinavými nebo kontaminovanými povrchy.
•  Lehké a přenosné, speciálně konstruované pro pracovní prostředí s periodickou expozicí hluku.

Ref. č. Popis Balení

33 012 82 QB1HYG Obal x 10 ks

33 012 81 Náhradní konce Obal x 50 ks

Ušní vložky s čelenkou
Nabízíme celou řadu možností, včetně patentované čelenky, která zabrání kontaktu odložených konců se špinavými nebo s kontaminovanými povrchy. 
Tento typ vložek je speciálně doporučen pro vedení a zaměstnance, kteří pracují v místech, kde jsou pravidelně vystaveni hluku.

QB3 HYG®

•  Velmi měkké a lehké polštářky umístěné mimo zvukovod poskytují bezkonkurenční pohodlí.
•  Patentovaná konstrukce zabraňuje kontaktu konců čelenky se špinavými nebo kontaminovanými povrchy.
• Lehké a přenosné: Ideální pro příležitostné použití.

Ref. č. Popis Balení

33 012 79 QB3HYG Obal x 10 ks

33 011 83 Náhradní konce Obal x 50 ks

Ochrana vnější části ucha.

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 23

Ochrana uvnitř ucha.

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 26

QB2® HYG

•  Měkké konce, částečně umístěné ve zvukovodu kombinující komfort a ochranu.
•  Patentovaná konstrukce zabraňuje kontaktu konců se špinavými nebo kontaminovanými povrchy.
• Lehké a přenosné.

Ref. č. Popis Balení

33 012 80 QB2HYG Obal x 10 ks

33 011 81 Náhradní konce Obal x 50 ks

Polovložky

VLASTNOSTI A VÝHODY  SNR 24



TECHNOLOGIE AIR FLOW CONTROL™

Využití patentované technologie Air Flow Control™ zajišťuje optimální útlum všech frekvencí a západkové ušní polštářky zjednodušují 

výměnu a údržbu.

Protihluková sluchátka velmi dobře potlačují vysoké frekvence, ale hůře se vyrovnávají s nízkými zvuky. Naše patentovaná technologie AFC (Air Flow Control) pro 

lepší útlum nízkých frekvencí poskytuje více konzistentní provoz v celém frekvenčním rozsahu bez zvýšení velikosti nebo hmotnosti protihlukových sluchátek.

SOUND MANAGEMENT TECHNOLOGY™ (SMT)

SMT technologie poskytuje vynikající možnost pro zpracování zvuku a tím umožňuje jasnou komunikaci 
s okolním prostředím.

Ochrana a spojování se životním prostředím.

Jak to funguje?

Řada otvorů uvnitř západkových ušních polštářků AFC umožňuje efektivnější 

«dýchání» a nasává vzduch ze základny jako tlumiče v autě. Takové řízené proudění 

vzduchu způsobuje útlum vibrací při nízkých frekvencích při zachování vynikající 

kvality tlumení vysokých frekvencí. Air Flow Control je standardní vlastností všech 

chráničů sluchu Series Sync Leightning, Thunder, Viking a Impact.

www.honeywellsafety.com14
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Protihluková sluchátka blokující hluk 

NAŠE TECHNOLOGIE

Protihluková sluchátka jsou jednoduchým a účinným způsobem, jak chránit vaše tělo. Protihluková 
sluchátka mohou být těžká a těžkopádná, a dokonce mohou i tlačit na hlavu. Společnost Howard Leight 
vzala v úvahu tyto důležité otázky spojené s komfortem a vytvořila řadu chráničů sluchu s použitím 
patentované technologie.
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Pokročilá technologie zpracování zvuku pro lepší komunikaci na pracovišti.
•  Blokují hluk, což umožňuje polouchat lidi v okolí, alarmy a další varovné signály.
•  Neizolují uživatele z oblasti okolního prostředí a poskytují větší bezpečnost, zejména v citlivých oblastech.
•  Dielektrická konstrukce prokázána ve všech prostředích, zejména těch, které jsou vystaveny elektrickým vlivům.
•  Jednotný tlak čelenky pro všechny velikosti hlavy, poskytující větší pohodlí při delším nošení.
•  Separovaná kontrukce čelenky minimalizuje tlak na hlavu a zajišťuje lepší ventilaci hlavy v teplém podnebí / za mokra.
•  Nedeformovatelná vnější čelenka je odolná vůči náročným pracovním podmínkám.
•  Nastavení výšky Quick-Click zůstává nehybné při nošení.
•  Snadná a rychlá výměna díky západkovým polštářkům sluchátek.

VLASTNOSTI

 PROTIHLUKOVÁ SLUCHÁTKA Clarity™

• Komfortní konstrukce nošení na hlavě, ideální pro mnoho použití.
•  Separovaná kontrukce čelenky minimalizuje tlak na hlavu a zajišťuje lepší ventilaci hlavy v teplém 

podnebí / za mokra.
•  Nedeformovatelná vnější čelenka je odolná vůči náročným pracovním podmínkám.

Ref. č. Popis SNR

10 111 42 C1 SNR 25

10 111 46 C3 SNR 33

VLASTNOSTI A VÝHODY

MULTIPOZIČNÍ PROTIHLUKOVÁ SLUCHÁTKA Clarity™

Umožňují uživateli výběr polohy: Na hlavě, pod bradou, nebo v týle.

Ref. č. Popis SNR

10 111 45 C2 SNR 30

VLASTNOSTI A VÝHODY

C1 SNR 25

C2 SNR 30

Clarity™

Protihluková sluchátka Howard Leight Clarity Series využívající patentovanou technologii SMT (Sound Management Technology™) zlepšují bezpečnost 
uživatelů zablokováním škodlivého hluku a zároveň umožňují přirozenější slyšení hlasu a signálních frekvencí.

Protihluková sluchátka blokující hluk



Protihluková sluchátka blokující hluk

• Patentovaná technologie Air Flow Control™ pro optimální útlum všech frekvencí, bez zvýšení velikosti nebo hmotnosti.
• Snadná a rychlá výměna díky západkovým polštářkům sluchátek.
• Vyztužená pěnová čelenka zaručuje pohodlí i při delším nošení, mírně stlačuje hlavu.
• Různé úrovně tlumení poskytují odpovídající opatření v různých prostředích.
• Teleskopické nastavení výšky umožňuje nehybnost během používání.
•  Vynikající komfort - ultratenké modely L0 dokonale splňují potřeby co se týče kompaktních protihlukových sluchátek, spolehlivé ochrany a vysoké 

úrovně komfortu.
•  Modely HV (vysoká viditelnost–high visibility) jsou odrazné, lesknou se ve světle a tím poskytují lepší viditelnost a bezpečnost. Ideálně se hodí v noci a 

za špatného počasí.

 PROTIHLUKOVÁ SLUCHÁTKA Leightning® 

Komfortní konstrukce k nošení přes hlavu ideální pro mnoho použití.

Ref. č. Popis SNR

10 109 22 L1 SNR 30

10 109 23 L2 SNR 31

10 109 24 L3 SNR 34

10 109 41 L3HV SNR 34

VLASTNOSTI A VÝHODY

L3HV SNR 34

L2 SNR 31

VLASTNOSTI

www.honeywellsafety.com16
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Leightning®

SKLÁDACÍ PROTIHLUKOVÁ SLUCHÁTKA Clarity™

• Pohodlná skládací konstrukce pro snadné skladování.
• K dispozici pouzdro na pásku.

Ref. č. Popis SNR

10 111 43 C1F SNR 26

VLASTNOSTI A VÝHODY

PROTIHLUKOVÁ SLUCHÁTKA NA PŘILBU Clarity™

•  Protihluková sluchátka zapadají a zůstávají nehybná během použití a odchylují se zpět, když se 
nepoužívají.

• Protihluková sluchátka se hodí k širokému sortimentu přileb.
• Balíček zahrnuje pár adaptérů 3711, 3712 a 3721.

Ref. č. Popis SNR

10 112 62 C1H SNR 26

10 112 64 C3H SNR 30

VLASTNOSTI A VÝHODY

C1F SNR 26

C1H SNR 26

Protihluková sluchátka blokující hluk

Díky ocelové konstrukci série Leightning se vyznačuje vysokou výkonností, dlouhou životností a je odolná proti opotřebení bez dotčení pohodlí.



L2FHV SNR 32

L0F SNR 25

SKLÁDACÍ PROTIHLUKOVÁ SLUCHÁTKA Leightning® 

• Skládací čelenka pro snadné skladování.
• K dispozici pouzdro na pásku.

Ref. č. Popis SNR

10 134 61 L0F SNR 25

10 119 97 L2F SNR 32

10 139 42 L2FHV SNR 32

10 002 51
Skládací pouzdro 

na pásku

VLASTNOSTI A VÝHODY

PROTIHLUKOVÁ TÝLOVÁ SLUCHÁTKA Leightning® 

•  Verze se stiskovou pružinou přes krk se hodí k obličejovým štítům, přilbám, helmám a dalším ochranným 
pomůckám.

• Obsahuje připojený elastický pásek pro snadnou regulaci polohy.
• L0N jsou ultratenká, lehká sluchátka, ideální pro použití se svařovacími maskami.

Ref. č. Popis SNR

10 134 60 L0N SNR 22

10 119 94 L1N SNR 29

10 119 95 L2N SNR 31

10 119 96 L3N SNR 32

VLASTNOSTI A VÝHODY

SLUCHÁTKA NA PŘILBU Leightning® 

•  Protihluková sluchátka zapadají a zůstávají během použití nehybná, když se nepoužívají, 
mohou se dát dozadu.

• Protihluková sluchátka se hodí širokému sortimentu přileb.
• Balíček zahrnuje pár adaptérů 3711, 3712 a 3721.

Ref. č. Popis SNR

10 125 39 L1H SNR 28

10 125 41 L3H SNR 31

10 150 21 L1HHV SNR 28

VLASTNOSTI A VÝHODY

L1N SNR 29

L1HHV SNR	28

L1H SNR	28

www.honeywellsafety.com 17
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Protihluková sluchátka blokující hluk
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Protihluková sluchátka blokující hluk

•  Posílení zvuku z okolí omezují na bezpečnou úroveň rovnající se 82 dB. Pokud hluk přesáhne 82 dB, navrátí se na pasivní ochranu sluchu.
• Posílení zvuku zlepšuje komunikaci a informovanost - zaměstnanci slyší alarmy, varovné signály,hlasy spolupracovníků.
• Směrové stereo mikrofony zesilují a zlepšují kvalitu zvuku tím, že poskytují přirozenější slyšení.
• Snadná a rychlá výměna díky západkovým polštářkům sluchátek.
• Protihluková sluchátka Impact Sport a Impact Pro mají základní vlastnosti chráničů uší a doplňkové funkce určené pro použití ve sportovní střelbě a venku.
• Možnost připojení k MP3 přehrávači a smartphonu. 
• Ideální pro rekreační a profesionální střelbu a to jak uvnitř, tak venku.

VLASTNOSTI

•  Patentovaná technologie Air Flow Control™ zajišťuje optimální útlum ve všech frekvencích.
• Pohodlná skládací konstrukce pro snadné skladování.
• Automatické vypnutí po 4 hodinách.
• Přiložené 2 AAA baterie pro 350 hodin provozu.
• K dispozici pouzdro na pásku.

• Protihluková sluchátka Impact zajišťují vynikající ozvučení a nejlepší potlačení šumu na trhu: SNR 33.
• Posílení tichého zvuku a konverzace (čtyřnásobek hlasité úrovně).
• Snadné použití: Pouze jedno tlačítko pro ovládání hlasitosti.
• Sada obsahuje 2 AAA baterie.
• Možnost připojení k MP3 přehrávači a smartphonu.
•  Ideální pro rekreační a profesionální střelbu a to jak uvnitř, tak venku.
• Patentovaná technologie Air Flow Control™ zajišťuje optimální útlum ve všech frekvencích.

Ref. č. Popis SNR

10 135 30 Impact Sport SNR 25 

VLASTNOSTI A VÝHODY

VLASTNOSTI A VÝHODY

SLUCHÁTKA Impact® PRO

SKLÁDACÍ PROTIHLUKOVÁ SLUCHÁTKA Impact® Sport

Ref. č. Popis SNR

10 189 53 Impact PRO SNR 33

 Impact®

Protihluková sluchátka Impact pomáhají zachytit některé zvuky díky pokročilé technologii zesílení zvuku. Uživatelé slyší důležité zvuky ve svém 
okolí - spolupracovníky, alarmy a varovné signály - na bezpečně zesílené úrovni. Pomáhají eliminovat pocit izolace.

Novinka

Inteligentní systém ochrany sluchu a komunikace
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Inteligentní systém ochrany sluchu a komunikace

• Individuální monitorování hluku v reálném čase pro zabránění ztrátě sluchu.
•  Srozumitelná komunikace i v rychle se měnícím prostředí s vysokou úrovní hluku.
• Bezpečný pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
• Intraaurální náhlavní souprava.
• Plně přizpůsobivá ochrana sluchu.
• Aktivní digitální redukce šumu.
• Unikátní intraaurální dozimetrie.
• Prvotřídní digitální zpracování.
Pro více informací o výrobcích QUIETPRO nás prosím neváhejte kontaktovat.

VLASTNOSTI A VÝHODY

QUIETPRO® QP100 EX 

Ochrana a komunikace v hlučném prostředí.
Systém QUIETPRO® QP100EX, vyvinutý ve spolupráci s mezinárodní energetickou 
společností Statoil, je jediným systémem ochrany sluchu s komunikací, který 
poskytuje inteligentní individuální ochranu sluchu, s ověřitelným měřítkem expozice 
dané osoby na hluk a s nejčistší komunikací ve všech pracovních prostředích. 
QUIETPRO® QP100EX zvyšuje produktivitu díky dobrému poslechu a schopnosti 
zaměstnance jasně komunikovat.
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Sady

SADA PRO POUŽITÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

• Sada pro použití v lesnictví je vybavena:
 - Protihlukovými sluchátky Leightning L1H.
 - Jasně oranžovou helmou z polyethylenu.
 -  Pletivovým obličejovým štítem (ref.č. 178 10 00): Flexibilní s trvanlivou, snadno nastavitelnou, 

odnímatelnou sluneční clonou; Integrovanou clonou na krk, která poskytuje ochranu proti 
zlomkům a slunci / dešti.

Ref. č. Popis SNR

10 172 91 Sada pro použití v lesním hospodářství SNR 28

VLASTNOSTI A VÝHODY

 SADA PRO POUŽITÍ V ZAHRADNICTVÍ

• Sada pro použití v zahradnictví je vybavena:
 - Protihlukovými sluchátky s čelenkou Leightning L1.
 - Protaženou přilbou s krytem na oči (předem připojená pro pohodlí).
 -  Pletivovým obličejovým štítem (ref.č. 178 10 00): Flexibilní, s trvanlivou, 

snadno nastavitelnou, odnímatelnou sluneční clonou.

Ref. č. Popis SNR

10 172 92 Sada pro použití v zahradnictví SNR 30

VLASTNOSTI A VÝHODY

NÁHRADNÍ DÍLY PRO SADY PRO 
POUŽITÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 
A ZAHRADNICTVÍ

Ref. č. Popis

10 178 00 Pletivový obličejový štít s přilbou

10 172 93 Pletivový obličejový štít

10 172 94 Průhledný obličejový štít

VLASTNOSTI A VÝHODY

Naše nové sady určené pro použití v lesnictví a zahradnictví poskytují uživatelům hotové řešení pro ochranu hlavy a sluchu.
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PŘÍCHYTKA NA PÁSEK

Jednoduché a pohodlné řešení pro připevnění sluchátek k pásku nebo ke kapse, když se nepoužívají. 
Lehká, trvanlivá nízkoprofilová konstrukce.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Ref. č. 10 167 30

Ref. č. Popis Ref. č. Popis

10 060 80 Clarity® C1 / C1F / C1H 10 119 99 Leightning L2 / L2H / L2N / L2F / L2FHV

10 060 81 Clarity C3 / C3H 10 120 00 Leightning L3 / L3H / L3N / L3HV / Viking V3

10 109 74 Thunder® T1 / T1H / T1F 10 080 00 Radio / Radio HV / Electo® / Electo H/Impact® / Impact H

10 109 75 Thunder T2 / T2H / T2HV 10 152 80 Impact Sport / Sync Radio / Sync Radio HiViz /Sync Electo

10 109 76 Thunder T3 / T3H 33 012 83 QM24+®

10 119 98 Leightning® L1 / L1H / L1N / L0N / L1HHV / Viking® V1 10 302 20 Sync / Impact PRO

HIGIENICKĖ SADY

Pro zachování správného útlumu sluchátek, stejně jako pro zlepšení hygieny, by měly být západkové 
polštářky a pěnové vložky nahrazeny jednou za šest měsíců a v případě intenzivnějšího využívání 
častěji. Každá sada je dodávána s párem západkových polštářků a párem pěnových vložek.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Absorpční ušní polštáře pro zlepšení pohodlí a hygieny. Dermatologicky testovaný materiál absorbuje 
15 krát více vlhkosti, než je jeho hmotnost a udržuje teplo v chladném podnebí. Polštáře BILSOM® 
se hodí k většině protihlukových sluchátek, která jsou dostupná na trhu.

Ref. č. Popis

10 003 65 Obal x 5 ks

10 003 64 Obal x 100 ks

BILSOM COOL II UŠNÍ POLŠTÁŘE

VLASTNOSTI A VÝHODY

OPTISORB®

Pratelný obal, 100% bavlna, na sluchátka pro absorbování potu a uchovávání tepla. Optisorb 
poskytuje optimální komfort a hygienu v každém počasí. Vhodný pro všechna protihluková sluchátka 
Howard Leight.
> Obal x 50 ks

VLASTNOSTI A VÝHODY

Ref. č. 33 021 01

Příslušenství
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Příslušenství

Kapuce poskytuje ochranu proti chladu při zachování optimálního tlumení a dobrého výhledu. 
Patentované boční panely pomáhají vyplnit prostor mezi uchem a sluchátky a snižují vystavení 
nebezpečnému hluku. Pro použití se všemi sluchátky Howard Leight. Hodí se k většině helem.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Ref. č. Popis

10 168 71 Velikost S / M

10 168 70 Velikost L / XL

Polar Hood®
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