
 
 

Gehoorbeschermer Litecom Basic Peltor 
  
Een eenvoudige communicatie gehoorbeschermer met een beperkt aantal functies. Alle instellingen 
zijn te bedienen met slechts 3 knoppen welke de Lite-Com Basic zeer gebruiksvriendelijk maakt. 
  
Technische informatie  
- 8 kanalen en 38 subkanalen waarmee verschillende gebruikers onder hetzelfde kanaal apart met 
elkaar kunnen communiseren. 
- Frequentie: 446,00625-446,09375 MHz. 
- Afwijking: ongeveer 2,5 kHz. 
- Output: 150/25 mW ERP 
- Bereik: tot ongeveer 2 Km. 
- Zendvermogen: app. 110 mA(Lo), 200 mA (Hi) 
- Bewaar- en gebruikstemperatuur: -20°C tot 55°C   
- Instellingen worden verbaal weergegeven. 
- Indien u de headset 2 uur niet gebruikt wordt deze automatisch uitgeschakeld. 
- Incl. secundaire ingang. 
- Om veiligheidsredenen heeft het externe systeem signaalprioriteit. 
- Mogelijkheid om radio of CD-speler aan te sluiten. 
- Gewicht 418 gram. 
- Kleur: blauw 
- Hygiëneset: HY79 
- Geluiddemping in dB: H=32 dB · M=29 dB · L=20 dB - SNR=31 dB 
 
 

Gehoorbeschermer Litecom III PMR 446 Peltor 
  
De Lite-Com III is een hoogwaardige gehoorbeschermer met ingebouwde radiocommunicatie for 
"handsfree" communicatie met andere Lite-Com headsets en/of Com- Radiosets met dezelfde 
frequentie. Tevens heeft de Lite-Com III een ingebouwde niveau-afhankelijke functie waarmee het 
omgevingsgeluid wordt waargenomen: hiermee kunt u een gesprek voeren en het geluid van 
machines en waarschuwingssignalen blijven horen. 
   
Technische informatie  
- 8 kanalen en 38 subkanalen waarmee verschillende gebruikers onder hetzelfde kanaal apart met 
elkaar kunnen communiseren. 
- Frequentie: 446,00625-446,09375 MHz. 
- Afwijking: ongeveer 2,5 kHz. 
- Output: 150/25 mW ERP 
- Bereik: tot ongeveer 2 Km. 
- Zendvermogen: app. 160 mA(Lo), 250 mA (Hi) 
- Bewaar- en gebruikstemperatuur: -20°C tot 55°C   
- Instellingen worden verbaal weergegeven. 
- Indien u de headset 2 uur niet gebruikt wordt deze automatisch uitgeschakeld. 
- Incl. secundaire ingang. 
- Om veiligheidsredenen heeft het externe systeem signaalprioriteit. 
- Mogelijkheid om radio of CD-speler aan te sluiten. 
- Gewicht 436 gram. 
- Kleur: blauw 
- Hygiëneset: HY79 
- Geluiddemping in dB: H=33 dB · M=28 dB · L=21 dB - SNR=31 dB 


