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Nyt voit yhdistää 
kuulonsuojaimesi
kahteen matkapuhelimeen 
samanaikaisesti

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPI on ympäristömelua vaimentavalla  
mikrofonilla ja uusimmalla Bluetooth MultiPoint -teknologialla varustettu  
kuulonsuojain. Kuulonsuojain voidaan yhdistää yhteen tai kahteen  
matkapuhelimeen, jolloin voit vastata puhelimeen meluisissa ympäristöissä  
työtäsi keskeyttämättä.  



Uusin Bluetooth MultiPoint 
-teknologia
Bluetooth MultiPoint 
mahdollistaa yhden tai kahden 
matkapuhelimen yhdistämisen 
WS ALERT XPI:hin. Kun puhut 
toisessa puhelimessa, saat 
ilmoituksen toiseen puhelimeen 
tulevasta puhelusta. Kun 
kuuntelet suoratoistona musiikkia 
toisesta puhelimesta, musiikki 
keskeytetään automaattisesti, kun 
toiseen puhelimeen tulee puhelu. 
WS ALERT XPI käyttää uusinta 
Bluetooth 4.2 -versiota, joka 
takaa parhaan mahdollisen 
yhteensopivuuden markkinoilla 
olevien matkapuhelimen kanssa. 

Tehokkaampi ympäristömelun 
vaimennus
Puhemikrofoni on ainutlaatuinen 
ja melunvaimennustoiminnon 
ansiosta voit puhua 
puhelimessa meluisissa 
ympäristöissä. Omaa ääntäsi 
vahvistetaan ja taustamelua 
vaimennetaan. Päivitetty 
melunvaimennusalgoritmi 
parantaa äänenlaatua entisestään.

Musiikin suoratoisto
WS ALERT XPI tukee suoratoistoa 
Bluetoothin kautta. Äänenlaatu 
on erittäin hyvä ja päivitetty 
ohjelmaversio parantaa sitä 
entisestään. Kun kuuntelet 
musiikkia WS ALERT XPI:llä, voit 
ohjata Play/Pause/Skip-toimintoja 
Bluetooth-painikkeella, jolloin 
sinun ei tarvitse pitää puhelinta 
jatkuvasti kädessä.

Ympäristöäänien kuuntelu 
”paina ja kuuntele” -painikkeella
Kupujen ulkopuolella sijaitsevat 
mikrofonit ja kupujen sisälle 
koteloitu elektroniikka 
vastaanottavat ympäristöäänet ja 
rajoittavat äänenvoimakkuuden 
kupujen sisällä enintään 82 
dB:iin. Kuulosi on suojattu ja 
kuuleva toiminto mahdollistaa 
silti keskustelujen kuulemisen 
ympärilläsi. 
Voit ottaa kuulevan toiminnon 
käyttöön uuden ”paina ja 
kuuntele” -painikkeen avulla. Kun 
haluat puhua kollegallesi, voit 
aktivoida kuulevan toiminnon 
helposti kaksoisnapsauttamalla 

ON-painiketta. Puhelimen ja 
suoratoiston äänenvoimakkuus 
laskee, joten kuulet puheen kupua 
nostamatta. Kun olet lopettanut 
keskustelun kollegasi kanssa, 
voit sulkea paina ja kuuntele 
-toiminnon painamalla mitä 
tahansa headsetin painiketta.

Löydä suosikkikanavasi helposti
WS ALERT XPI mahdollistaa FM-
radion laadukkaan kuuntelun. 
Kun haet kanavaa FM-radiossa, 
toisinaan on vaikea kuulla, 
oletko löytänyt juuri hakemasi 
aseman. WS ALERT XPI tekee 
tämän helpoksi. Ääniviesti kertoo 
taajuuden aina kun uusi asema 
löytyy.

Pidempi toiminta-aika paristoilla
Vaikka WS ALERT XPI tarjoaa 
paljon uusia toimintoja, paristot 
kestävät pidempään kuin 
Bluetooth-headsetien aiemmissa 
versioissa. Toimina-aika paristoilla 
Bluetooth-suoratoistossa ja 
puheluissa on noussut 24 tunnista 
73 tuntiin.



3M PELTOR WS ALERT XPI  
tarjoaa paljon uusia toimintoja

• Bluetooth MultiPoint yhteen tai kah-
teen laitteeseen yhdistämistä varten

• Uusin Bluetooth-versio 4.2

• Pidempi toiminta-aika paristoilla

• Play-, Pause- ja Skip-toimintojen ohja-
us WS ALERT XPI:n kautta

• Kuulevan toiminnon käynnistys hel-
posti ”paina ja kuuntele” –painikkeella

• Automaattinen pariliitos helpottaa WS 
ALERT XPI:n yhdistämistä matkapu-
heli-meen

• Uusi väri parantaa näkyvyyttä

• Ääniviesti kertoo taajuuden, kun haet 
FM-radioasemia

• Uusi, parannettu melunvaimennusalgo-
ritmi parantaa äänenlaatua

• Annosmittaritoiminto on poistettu

• Pääsy Siriin ja muihin puheohjattuihin 
avustajajärjestelmiin

• Uudet symbolit ON/OFF/Mode-painik-
keessa ja Bluetooth-painikkeessa

• Tehokkaampi vaimennus

• Uusi ohjelma parantaa äänenlaatua 
musiikin suoratoistossa

• Kommunikointivalmius tulevia sovelluk-
sia varten BLE:n kautta

• Laajakaistainen audio takaa erittäin hy-
vän puhelimen äänenlaadun (jos puhe-
lin ja kannettavan laitteen verkko-ope-
raattori tukee laajakaista-audiota)
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Vaimennus

Tuotteet

Päälakisanka: SNR=30 dB H=35 dB M=27 dB L=18 dB
Kypäräkiinnitys: SNR=30 dB H=34 dB M=27 dB L=18 dB

Tuotenro Tuotekuvaus 3M ID

MRX21AWS6 3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI kuuleva Bluetooth MultiPoint kuulonsuojain päälakisangalla 7100114032

MRX21P3EWS6 3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI kuuleva Bluetooth MultiPoint kuulonsuojain kypäräkiinnitys 7100114035

MRX21AWS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI ACK kuuleva Bluetooth MultiPoint kuulonsuojain päälakisangalla, sis akku ja laturi 7100113386

MRX21P3EWS6-ACK 3M™ PELTOR™ WS ALERT XPI ACK kuuleva Bluetooth MultiPoint kuulonsuojain kypäräkiinnitys, sis akku ja laturi 7100114033

Tuotenro Tuotekuvaus 3M ID

HY82 3M™ PELTOR™  Hygieniasarja WS ALERT XPI, DAB+ FM-radio 7100122439

FR08 3M™ PELTOR™ USB-Seinäadapteri 5V 7000108521

FR09 3M™ PELTOR™ USB latauskaapeli 7100075611

LR6NM 3M™ PELTOR™ Akut AA NiMH 1,2V 2100 mAh 7100064688

M995/2 3M™ PELTOR™ Tuulisuojus 2 kpl 7010044372

HYM1000 3M™ PELTOR™ Mikrofonin suojateippi, 5m rulla 7100064281

HY100A 3M™ PELTOR™ Clean Hygieniasuoja 7100064410

Lisävarusteet

 

Tekniset tiedot

“Käytän työssäni kahta 
mobiililaitetta: yksi on 
työtäni varten ja toinen 
yksityiskäyttöön.Voin yhdistää 
molemmat mobiililaitteet 
näihin kuulonsuojaimiin. 
Saan paljon puheluita, enkä 
voi keskeyttää työntekoa 
jatkuvasti. Nämä ovat 
välttämättömät kaikille, jotka 
työskentelevät melussa.”
Martin Lindahl, kaivinkoneyrittäjä

www.youtube.com/3MpsdNordic


