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BEING OUTDOORS WHILE RELAXING

ENJOYING MUSIC AT WORK
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Wherever you go, wherever you are, 
whatever you do...

In de industriële sector 
kunnen de geluidsniveaus 
hoog oplopen, dat geldt ook 
voor het klussen rondom het 
huis. Buiten de werk omge-
ving kunnen de producten 
binnen de White Series ook 
prima gebruikt worden voor 
het motor rijden, cabrio 
rijden of het bezoeken van 
een muziekfestival. 
Het progressieve dempings-
filter dempt iets meer in de 
hoge tonen dan in de lage 
tonen waardoor je goed 
beschermd bent maar nog 
steeds kunt communiceren 
met de omgeving.

Ben je een echte muziek 
liefhebber dan zijn de 
producten binnen de Black 
Series uitermate geschikt. 
De vlakke dempingsfilters
geven je de ultieme ge-
luidsbeleving terwijl je je 
gehoor beschermt tegen de 
hoge geluidsniveaus. Bij het 
luisteren naar muziek of het 
maken van muziek is het 
belangrijk om alle toon-
hoogtes goed te kunnen 
blijven horen. De producten 
binnen de Black Series 
dempen in alle frequenties 
gelijkmatig. Hierdoor wordt 
het geluid niet vervormd 
maar juist verrijkt.

S TAY  T U N E D

Reusables 
De reusables van dOb bieden een goede 
bescherming en zijn comfortabel om te dragen. 
We hebben de dOb reusables zo ontworpen 
dat de overgang van reusables naar custom 
made gehoorbescherming makkelijker wordt 
gemaakt. De filters van de reusables kunnen 
worden overgezet naar de custom made 
gehoorbeschermers. Je kunt jouw set reusables 
dus in elke gewenste situatie gebruiken door 
gemakkelijk het filter te wisselen. 

De dOb White Series reusables 
zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen:
Zwem, 20 en 25 dB.

De dOb Black Series reusables 
zijn verkrijgbaar in vier uitvoeringen:
9, 15, 20 en 25 dB.

Custom made
De dOb custom made gehoorbeschermers zijn 
de beste manier om de gehoorgang volledig af 
te sluiten, zonder dat de kwaliteit van het geluid 
achteruit gaat. Door de perfecte seal ervaar 
je de ultieme geluidsbeleving, bescherm je je 
gehoor en kun je blijven communiceren 
met de omgeving. 
De gemiddelde levensduur van een set custom 
made gehoorbescherming is 4 tot 5 jaar, waar-
door het een interessante investering is in je 
persoonlijke gezondheid. 

De dOb White Series custom made 
zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
20 en 25 dB.

De dOb Black Series custom made 
zijn verkrijgbaar in vier uitvoeringen:
9, 15, 20 en 25 dB.

We zijn het ons niet vaak 
bewust, maar het gehoor is 
onmisbaar voor een goede 
communicatie met de buiten-
wereld. Uw gehoor is dan ook 
een van uw meest waarde-
volle bezittingen.

Elk mens ontvangt duizenden 
prikkels per dag. De meeste 
van deze prikkels zijn 
onschadelijk. Maar in onze 
moderne maatschappij komt 
blootstelling aan norm over-
schrijdende geluids-
niveaus steeds vaker voor 
dan dat we ons realiseren.
Denk aan de festivals waar 
het geluidsniveau kan 
oplopen tot boven de 100 dB. 
Ook in de industriële omge-
ving worden we blootgesteld 
aan hoge geluidsniveaus.

Een goed gehoor beïnvloed 
uw gedrag, uw gedachten en 
uw stemmingen.  
Het wordt gevaarlijk als 
geluid overgaat in geluids-
overlast. Zonder de juiste 
bescherming kan uw gehoor 
onherstelbare schade 
oplopen. Dit kan zich voltrek-
ken in een fractie van tijd. 
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Dealer information

In-ear monitor 
Deze in-ears zijn te combineren met de dOb
reusables en de custom made gehoorbescherm-
ers. De in-ear monitor heeft zeer hoogwaardige
drivers en wordt o.a. gebruikt door DJ’s en muzi-
kanten. Het filter is gemakkelijk uit de gehoor-
beschermer te nemen, en de in-ear monitor kan 
dan eenvoudig in de reusable of custom made 
gehoorbeschermer geklikt worden. De in-ear 
monitor is een garantie voor optimale muziek-
beleving in iedere situatie. 

- Ideaal voor muzikanten, DJ’s en 
 muziekliefhebbers
- Afgesloten van omgevingslawaai
- Ideaal tijdens sporten en reizen
 

Overzicht dOb filters 
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