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alle musikelskere, unge som ældre, udøvende musikere, lydfolk og personale på spillesteder.
Hylen og susen for ørerne

Er du discjockey, går du til koncerter eller til sommerens festivaler, kan du uden at vide
det befinde dig i et lydniveau på 100-125 dB. Måske har du efter en koncert eller tur på
diskotek allerede oplevet en hyletone eller en susen for ørerne?

Phonak Hearing Protection

For ikke at få en varig høreskade eller vedvarende tinnitus råder vi dig til at beskytte din
hørelse med DOT Music høreværn. Til sammenligning kan nævnes, at der i en virksomhed
med en støjbelastning på 85 dB(A) er påbud om, at ansatte skal bruge høreværn for at
forebygge høreskader.

Phonak Music™

Lineær dæmpning

Dæmpningsfiltrene i DOT Music høreværn er opbygget, så de dæmper lineært over hele det
hørbare frekvensområde. Det betyder for dig, at du hører musikken ved et lavere lydniveau.
DOT Music kan leveres med tre forskellige dæmpningsfiltre. Du kan vælge et ER 9 dB, ER 15
dB, eller ER 25 dB filtersæt i dine høreværn.
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Phonak høreværn er hygiejniske at bruge og leveres med filtre, der tilpasses dine behov for dæmpning.
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Phonak Hearing Protection tilbyder et bredt sortiment høreværn og dæmpningsfiltre. Der findes Phonak høreværn til jægere og sportsskytter,
motorcyklister, musikere, militær, politi, piloter, håndværkere og industriarbejdere. Vi leverer de bedste løsninger til både virksomheder og
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private, og giver professionel rådgivning og bistand i korrekt valg og brug af høreværn.
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