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Kategori Alpine

Alpine SleepSoft Minigrip
Model/Varenr.: 111.21.151

119,00 kr
Alpine SleepSoft Minigrip ørepropper er
løsningen, hvis din partner snorker – og
når naboerne holder fest.Sove
ørepropperne har et specielt filter, der
tillader nogle frekvenser og begrænser
andre. Det betyder i praksis, at du kan
få en god nats søvn, da generende
trafikstøj, snorkelyde, naboer og andre
støjkilder fjernes. Samtidig forbliver de
højfrekvente lyde som barnegråd,
dørklokken eller vækkeurs alarmen
tilstrækkelig hørbare. Du kan derfor sove
med ørepropper uden at misse vigtige
lyde.Sover du på siden, så kan SleepSoft
Minigrip også brugesAlpine SleepSoft
Minigrip ørepropper er designet til at at
sove med. Derfor kan de naturligvis
også bruges af dig, der sover på siden.
Det bløde materiale betyder desuden,
at disse ørepropper tilpasser sig enhver
øregang, så alle (over 8 år) kan bruge
dem. Det er ikke "one size fits all" men
derimod et produkt, der tilpasser sig
enhver form og størrelse.De åbne filtre i
Alpine SleepSoft Minigrip ørepropperne
sørger også for, at der ikke er et
ubehageligt tryk på øret. Dermed undgår
du den blokering af øregangen, der
giver en fornemmelse af at være
isoleret.Sov bedre med ørepropper –
uden bekymringHar du ikke tidligere
prøvet at sove med ørepropper, fordi du
er nervøs omkring at have noget i øret
hele natten? Bare rolig, Alpine
SleepSoft minigrip er ørepropper, der er
designet helt konkret til at blive sovet
med natten lang.Desuden er der i
denne nye version tilføjet et minigrip
"håndtag", der gør det endnu nemmere
at tage ørepropperne ud igen. Minigrip
håndtaget er naturligvis lavet i et
ekstraordinært blødt materiale, så du
stadig kan sove i enhver stilling med
disse ørepropper.Hvor meget dæmper
SleepSoft minigrip
ørepropper?Frekvens
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9,2 Du finder et skema over alle
Alpine øreproppernes
dæmpningsniveauer på Alpine
oversigtsiden her >

