
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WSZĘDZIE TAM, GDZIE DŹWIĘK STANOWI PROBLEM, ROZWIĄZANIEM JEST SOUNDGEAR 



 
 
 
 
 

POWIERZ SWOJE 
USZY SOUNDGEAR 

 
 
 
Nieważne, czy jesteś w lesie, na 
strzelnicy, czy w fabryce – wyraźne 
słyszenie jest kluczem do sukcesu i 
zapewnienia bezpieczeństwa. Z drugiej 
strony konieczność ochrony słuchu 
przed szkodliwymi dźwiękami na 
przykład wystrzałów z pistoletu, 
pracujących elektronarzędzi czy 
maszyn przemysłowych stanowi 
wyjątkowe wyzwanie dla panowania 
nad hałasem.  

 
Ochronniki SoundGear z powodzeniem 
podejmują to wyzwanie. 

PRECYZYJNE WZMACNIANIE DŹWIĘKU  
I AUTOMATYCZNE TŁUMIENIE HAŁASU  
 
 
 
Ochronniki SoundGear to owoc najnowszych osiągnięć w dziedzinie 
elektronicznej ochrony słuchu. SoundGear to unikalna gama w pełni 
cyfrowych produktów, które z jednej strony zwiększają słuchowe 
rozeznanie w otoczeniu, a z drugiej chronią słuch przed hałaśliwymi 
dźwiękami, takimi jak ryk silników czy wystrzały z pistoletu. 
 
 
Oferowane przez Starkey Hearing – wiodącego amerykańskiego dostawcę 
rozwiązań w zakresie słuchu –ochronniki SoundGear wykorzystuj ą 
zaawansowaną technologię cyfrowego wzmacniania dźwięku aż ośmiokrotnie 
lepiej niż tradycyjne środki ochrony słuchu. Jednocześnie ochronniki  
SoundGear stosują zintegrowaną technologię kompresji aktywowanej 
dźwiękiem, która pozwala na automatyczne i natychmiastowe tłumienie 
głośnych dźwięków i ciągłego szumu. 
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MYŚLIWI  
I STRZELCY 

 
To idealne rozwiązanie do ochrony 
słuchu przed odgłosami wystrzału 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
wyraźnego słyszenia na potrzeby jak 
najlepszej komunikacji i 
bezpieczeństwa w lesie lub na 
strzelnicy. 

 

 
 
 
 

PRACOWNICY 
ZAKŁADÓW 
PRODUKCYJNYCH 

 
SoundGear chroni słuch przed 
hałasem wytwarzanym przez 
narzędzia elektryczne, silniki i 
różnego rodzaju maszyny 
przemysłowe, przy jednoczesnej 
optymalizacji słyszenia w celu 
usprawnienia komunikacji, 
wydajności i bezpieczeństwa na 
placu budowy, w warsztacie lub w 
hali produkcyjnej. 

 

 
 
 
 

ŻOŁNIERZE I 
POLICJANCI 
 
Funkcjonariusze organów ochrony 
porządku publicznego, jednostek 
specjalnych i inni mogą skorzystać z 
zalet ochronników SoundGear w celu 
ochrony słuchu przed odgłosami 
wystrzałów i wybuchów, przy 
jednoczesnym cyfrowym wzmocnieniu 
dźwięków pozwalającym na lepsze 
zorientowanie się w otoczeniu, 
niezależnie od tego, czy ma to 

czy podczas rzeczywistej akcji. 

 
 
 
 
 

ZALETY SOUNDGEAR 
 
 
 
• Dynamiczna, cyfrowa ochrona słuchu 
 
• Wysoka precyzja odtwarzania dźwięku 
 
• Aż ośmiokrotna poprawa dźwięku w 

porównaniu z tradycyjnymi środkami 
ochrony słuchu 

 
• Współczynnik redukcji hałasu (NRR) 

pomiędzy 24dB i 26dB w zależności od 
modelu 

 
• Aktywowane dźwiękowo w pełni 

zintegrowane, automatyczne tłumienie 
hałasu 

- Powyżej 95 dB w modelu rekreacyjnym 
- Powyżej 80 dB w modelu przemysłowym 

 
• Wygodne stosowanie przez cały dzień miejsce podczas symulacji na strzelnicy, 
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INSTANT-FIT 
WEWNĄTRZ -
KANAŁOWE  

 
Ochronniki SoundGear to 
najmniejsze i najlżejsze na rynku 
dynamiczne urządzenia cyfrowe do 
ochrony słuchu. Stanowią idealny wybór 
dla myśliwych lub strzelców 
poszukujących najlepszych rozwiązań. 
Doskonale nadają się również dla 
pracowników przemysłowych oferując 
całodzienny komfort pracy. Można je 
nosić od razu po wyjęciu z pudełka. 
Dyskretnie leżąc w uchu w naturalny 
sposób ograniczają wpływ wiatru i 
dostarczają doskonałej jakości dźwięk. 

 
 

ZAUSZNE 
 
Ochronniki  (BTE) SoundGear to 
idealne rozwiązanie dla konsumentów 
chcących korzystać z zalet cyfrowej 
ochrony słuchu po przystępnej cenie. 
Tego rodzaju uniwersalne aparaty 
zapewniają ochronę słuchu i wzmacniają 
dźwięki jednocześnie oferując korzystny 
stosunek ceny do jakości. 

 
 

NIESTANDARDOWE  
 
Produkty SoundGear z tej kategorii są 
oferowane tym klientom, którzy nie idą 
na kompromis, jeśli chodzi o wydajność  
i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. 
Każda para jest cyfrowo dopasowywana  
do uszu użytkownika i oferuje najbardziej 
zaawansowaną na rynku elektroniczną 
ochronę słuchu i wzmocnienie dźwięków. 

 
SoundGear to wspaniała rzecz – chroni 
mnie przed hałasem, ale jednocześnie 
słyszę, co się dzieje wokół. 

 
Matt Duff 
Współprowadzący program sportowy 
Major League Bowhunter and 
Friends w telewizji NRA

 
 

 
SoundGear  wywarł na mnie tak piorunujące 
wrażenie, że z miejsca odstawiłem 
pozostałe urządzenia. 

 
 
Michael Lehner 
Dyrektor ds. technologii w szkole strzeleckiej 
Safariland 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚRODO WISKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚRODOWISKA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚRODOWISKA  

NRR 
25dB 
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25dB 

Wzm. 
15dB 
 
Wzm. 
8dB 

Moc 
93dB 
 
Moc 
80dB 

NRR 
26dB 

 
 

 

Wzm. 
30dB 

Moc 
95dB 
 

 
PLATINUM 

NRR 
24dB 
 
 

Wzm. 
30dB 

Moc 
95dB 
 
 

PLATINUM 

 
Zapomniałam, że mam  

w uszach. To było 
niesamowite. 

 
 
 
 

Dostępny z osłoną w kolorze 
pomarańczowym lub czarnym 

 

 

„•Kontrola głośności 

„•4 cyfrowe tryby słuchania 
(zwykły, wzmocnienie 
wysokich częstotliwości, 
cewka, wyciszenie) 

„•Kontrola głośności 

•4 cyfrowe tryby słuchania 
(zwykły, wzmocnienie 
wysokich częstotliwości, 
cewka, wyciszenie) 

 
Laura Schara 
Prowadząca programy w 
telewizjach Outdoor Channel i 
Fox Sports Network 

ochronniki

Są doskonałym rozwiązaniem zarówno 
dla początkujących jak i zaawansowanych 
użytkowników.
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