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Mikrofon luar ruangan untuk komunikasi yang aman

uvex aXess one merupakan penutup telinga elektronik aktif dengan 
fungsi RAL (real active listening/pendengaran aktif asli).  Fungsi ini 
memberikan perasaan pengguna seperti tidak mengenakan pelindung 
pendengaran dan berpartisipasi aktif di lingkungan dengan pelindung 
pendengaran. Ini membuat komunikasi dapat dilakukan dan sinyal 
peringatan dapat diterima secara lebih baik.  Volume suara sekitar 
dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu.

Untuk perlindungan pendengaran yang aman, level keluaran maksimum 
dibatasi. Peningkatan level di bawah pembatas level suara akan sangat 
membantu, misalnya saat menyetel mesin atau melakukan pekerjaan 
diagnostik.

Menjawab panggilan dengan nyaman melalui Bluetooth 

uvex aXess one menghubungkan smartphone Anda melalui Bluetooth 
5.0, sehingga Anda tidak akan lagi melewatkan panggilan penting dan 
dapat membuat panggilan tanpa mengganggu pekerjaan.  Mode ganda 
memungkinkan Anda menambahkan perangkat lain jika diperlukan.

Panggilan dapat dijawab dengan cepat dan mudah menggunakan 
tombol fungsi pada penutup telinga, sehingga kedua tangan tetap 
bebas saat Anda membuat panggilan.  Jangkauan radio yang luas 
memastikan bahwa perangkat yang dipasangkan dapat tetap berada 
di lokasi yang terlindungi daripada di tempat kerja.

RAL – real active listening
Fungsi pendengaran aktif dengan kemampuan 
untuk menyesuaikan volume kebisingan 
sekitar secara individu. Penggunaan aman 
berkat pembatas level suara terintegrasi.

Tombol fungsi unik
Dapat dirasakan dengan mudah dan juga dapat 
dioperasikan meskipun menggunakan sarung 
tangan.

Layar LED
Memberi sinyal mode kerja Anda saat ini, mis., 
baik saat Anda sedang membuat panggilan 
telepon atau ada waktu luang.

Bluetooth® 5.0
Kualitas suara bagus, transfer data cepat, dan 
jangkauan luas dengan konsumsi energi yang 
dioptimalkan. Pelindung pendengaran dapat 
dipasangkan dengan dua perangkat Bluetooth 
secara bersamaan.

Cocok untuk penggunaan di luar ruangan 
Cocok untuk area kerja yang berdebu dan 
lembap berkat penutup yang kencang

Soket pengisian daya USB Tipe-C
Waktu pengisian cepat berkat performa yang 
lebih tinggi. Penanganan yang mudah berkat 
konektor simetris rotasi.

Dua mikrofon surround-sound
Untuk transmisi kebisingan sekitar yang andal.

Mikrofon suara
Memastikan kualitas suara yang optimal.

Nilai redaman dengan SNR 31 dB. Headband 
yang dapat dilipat dan empuk dengan 
penyesuaian ukuran panjang tanpa batas 
agar pas dan nyaman.
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Perlindungan pendengaran cerdas 
untuk keamanan kerja yang lebih baik

Pelindung pendengaran bersertifikat



uvex aXess one
aman. aktif. terhubung.

kit kebersihan seri uvex K premium

uvex aXess one

Art. no. 2599972

Desain aksesori untuk  uvex K10, uvex KX10, uvex K20, uvex K30, 

uvex K10H, uvex K20H, uvex K30H, uvex aXess one

Isi 2 bantalan telinga dan 2 bantalan muling di BG

Unit pesanan BG

bantalan nyaman seri uvex K “uvex dry pads”

Bantalan nyaman dapat dipasang ke bantalan penyegel 
untuk menyerap kelembapan dan keringat 

Art. no. 2599978

Desain berperekat, cocok untuk semua model dalam seri uvex K

Isi 10 bantalan dalam BG

Unit pesanan BG

kantong penutup telinga uvex

Art. no. 2000002

Desain dengan lingkaran sabuk dan pengikat hook-and-loop

Unit pesanan PC

• penutup telinga Bluetooth® aktif dengan headband 
yang dapat dilipat

• komunikasi, telefoni, dan streaming

• peredaman kebisingan impuls yang berbahaya

• fungsi real active listening untuk persepsi 
yang jelas tentang kebisingan sekitarr

 

• tombol dengan bentuk yang sesuai dengan fungsinya

• terlindung dari air, ideal untuk aplikasi luar ruangan

• •indikator status dan pesan peringatan baterai

• penyesuaian ukuran panjang tanpa batas untuk 
posisi sempurna 

• headband empuk untuk kenyamanan optimal

Art. no. 2640001

Desain penutup telinga aktif dengan Bluetooth

Nilai perlindugan SNR 31 dB

Berat 360 g

Warna hitam matt, abu-abu

Unit pesanan PC
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Merek kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut 
oleh UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH berdasarkan lisensi. Merek dagang dan nama dagang lain adalah properti dari masing-masing pemiliknya.


