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115,00 DKK
ØREPROPPER TIL FLYVNING OG
ØVRIGE REJSER.
REVOLUTIONERENDE
ØREPROPPER Tyve års erfaring har
gjort Alpine i stand til at udvikle en
perfekt ny model af ørepropper. Den
velgennemtænkte og gennemtestede
form på ørepropperne, giver en naturlig
følelse og en god pasform. Derudover
benyttes særlige filtre der kun udelukker
de uøsnkede lyde.
ALPINEACOUSTICFILTERS™ – TRYK
UDLIGNENDE
ØREPROPPERAnvender du Alpine
FlyFit under flyvning kan du begrænse
generne ved trykket på trommehinden
under takeoff og landing. Filteret
arbejder som en ventil og giver gradvis
og konstant tryk udligning mellem de
omkringliggende omgivelser og
mellemøret og dermed har det
eustatiske rør nok tid til at akklimatisere
til trykforskellene. Derudover kan de
særlige akkustiske filtre i Alpine FlyFit
beskytte mod den generende
baggrundsstøj. Ørepropperne giver hvile
og ro under lange flyvninger, men er
også anvendelige i bus, tog eller bil.
Har du børn der er generet af ørepine
under flyveturene skal du se på Alpine
Pluggies Kids ørepropper. Hvor meget
dæmper Alpine ørepropper?Du finder et
skema over Alpine øreproppernes
dæmpningsniveauer på Alpine
oversigtsiden her >
ALPINETHERMOSHAPE™
MATERIALEAlpine’s innovative
ørepropper er lavet i et thermoplastik
materiale der er specielt udviklet til
Alpine: AlpineThermoShape.
Materialet tilpasser sig formen på ørene
så ørepropperne passer perfekt i
øregangen. Du er sikker på en
komfortabel tilpasning uden
ubehagelig trykken i ørene og du kan føle
dig sikker på at ørepropperne forbliver i
den rigtige position, og giver dermed

optimal støj undertrykkelse. Alpine
ThermoShaoe materialet indeholder
ikke silikone og giver derfor ikke
allergiske reaktioner. BLØDE FILTRE
– EXECPTIONELT FLEKSIBLEAlpine
FlyFit and SleepSoft ørepropper er de
eneste ørepropper på markedet med
bløde, fleksible filtre. Det sikrer en
endnu større komfort under din rejse.
Med de bløde filtre kan du sove selvom
du læner hovedet op af siden på sædet.
ALPINE CLEANERAlpine har udviklet
et værtøj der er nemt at anvende til at
fjerne ørevoks fra ørepropperne. Ved at
holde ørepropperne rene, viker de
bedre og holder længere. LEVETID
OG RENGØRINGHvor længe du kan
anvende ørepropperne kommer an på
hvor ofte du anvender dem. Hvis du
holder propperne rene vil levetiden
forlænges. Ørepropperne kan rengøres
med lunkent vand og sæbe.
PAKKENS INDHOLDTo universal
thermoplastik høreværn
To akkoustiske bløde filtre
Alpine Cleaner
Plastik opbevaringsæske
Alpine insertion sleeve

