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Productinformatie 
 
MusicSafe Classic® 
UNIEKE GEHOORBESCHERMING VOOR MUZIKANTEN, INSTAPMODEL 
 
Muzikanten en dj’s lopen een groot risico op gehoorbeschadiging doordat zij zich vaak in te luide 
muziek begeven. De meest onmisbare benodigdheid voor een muzikant is zijn/ haar gehoor. 
Gehoorverlies heeft direct consequenties voor het uitvoeren van het vak of passie. Een goede 
bescherming van het gehoor is daarom essentieel tijdens repetities, optredens en concerten. 
Speciaal voor de performer is de MusicSafe Classic als instapmodel ontwikkeld. Deze is in verkoop 
heel goed te combineren met de MusicSafe Pro, de luxe en uitgebreide uitvoering.  
 

Filterwerking 
De MusicSafe Classic bevat twee verschillende verwisselbare filtersets met 
gemiddelde en  hoge dempingwaarden. Deze filters garanderen een optimale 
bescherming tegen schadelijke geluidniveaus, terwijl de muziekkwaliteit 
behouden blijft. Zo kan er optimaal van muziek worden genoten en muziek 
gemaakt worden. 

    
   Zacht materiaal 

MusicSafe Classic  gehoorbeschermers zijn gemaakt van een duurzame, 
flexibele, thermoplastische kunststof. Door de warmte van het oor past de 
gehoorbeschermer zich binnen enkele minuten aan de gehoorgang aan.  
Dit vergroot het draagcomfort aanzienlijk.  

 

 
Unieke productkenmerken 
• De geluidskwaliteit van de muziek blijft behouden  
• Zeer hoog draagcomfort en nauwelijks zichtbaar in het oor 
• Twee verschillende filtersets voor  gemiddelde en hoge demping  
• Dempt schadelijk geluid en voorkomt lawaaidoofheid 
• Met handige en praktische opbergbox  

 
Onderhoud  
Alpine MusicSafe Classic kan gereinigd worden met warm water en zeep of met Alpine Clean, een 
speciale desinfecterende reinigingsspray. De levensduur van dit product hangt af van het onderhoud 
en de gebruiksfrequentie.  
 
Dempingwaarden MusicSafe Classic uitgedrukt in decibels 
 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
zilver dB 14,8 15,0 15,7 18,7 26,6 24,4 18,9 
goud dB 18,8 15,6 16,0 18,5 27,7 23,9 22,0 

 

Dempingwaarden gemeten door TNO volgens EN 352-2 (2002) standaard en berekend volgens ISO- 4869-2a standaard. 
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Productinformatie 

 

Single filter range  
UNIVERSELE GEHOORBESCHERMING MET FILTERS 

 
FlyFit® 
Comfortabele  oordoppen waarmee je geen last meer  hebt van  

drukverschillen in het oor tijdens stijgen en dalen van het 

vliegtuig. FlyFit oordoppen zijn bovendien ideaal om hinderlijke 

omgevingsgeluiden te dempen tijdens reizen met  auto, trein en 

vliegtuig. 

 

WorkSafe® 
Universele gehoorbescherming speciaal ontwikkeld om het 

gehoor te beschermen tegen schadelijk  geluid  tijdens het werk  

of tijdens klussen thuis. Communicatie met de omgeving blijft 

goed mogelijk.  

 

SleepSoft® 
Comfortabele oordoppen om ongestoord mee te slapen. Dempen 

hinderlijk omgevingslawaai en snurkgeluiden. Door de unieke 

filters blijven de bel, het alarm en de wekker nog hoorbaar. 

 

SwimSafe® 
Comfortabele oordoppen ter voorkoming van water in de oren tijdens 

zwemmen, douchen of watersport. Omgevingsgeluiden blijven 

voldoende hoorbaar.   

 

PartyPlug® 
Universele oordoppen om het gehoor te beschermen tegen te harde 

muziek in het uitgaansleven, tijdens concerten of bij 

muziekevenementen. De muziekbeleving en communicatie blijven 

optimaal.  

 

Pluggies kids® 
Pluggies kids zijn speciaal ontwikkeld om kwetsbare kinderoren te 

beschermen tegen te hard geluid en te harde muziek. Pluggies kids 

zijn geschikt voor kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. 

 

 

Unieke kenmerken  
● Voorkomt gehoorbeschadiging  op de meest comfortabele manier 

● Speciale dempingfilters voor iedere situatie, om storende en schadelijke geluiden te dempen. 

● Spraak‐ en omgevingsgeluiden blijven voldoende hoorbaar, muziekbeleving blijft prima 

● Perfecte pasvorm door zacht thermoplastisch materiaal 

● Lange levensduur 
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Productinformatie 
 
MotoSafe® 
UNIEKE GEHOORBESCHERMING VOOR MOTORRIJDEN 
 
Veel motorrijders hebben na een lange rit een vervelende piep of ruis in hun oren die maar niet 
stopt.  Dit wordt met name veroorzaakt door de windgeruis onder de helm. Het geluidsniveau van de 
windgeruis tussen de helm en de oren kan oplopen tot maar liefst 106 dB. Door rust verdwijnt de 
piep, maar als dit vaak gebeurd ontstaat er een gehoorbeschadiging of gaat de piep niet meer weg. 

Geluid begint schadelijk te worden vanaf  80 dB. Helmentesten hebben uitgewezen dat het 
geluidsniveau van  windgeruis onder de helm veel hoger is dan 80dB. Zelfs een korte rit kan het 
gehoor al blijvend beschadigen. In het onderstaande schema is het geluidsniveau onder de helm 
weergegeven.. 

Snelheid Windgeruis  Maximale tijd zonder risico  
                            onder de helm        op gehoorbeschadiging   
100 km/h   94 dB   15 minuten 
120 km/h   98 dB     7 minuten 
140 km/h 102 dB     3 minuten 
160 km/h 106 dB   90 seconden 

 

Speciaal voor motorrijders heeft Alpine zeer comfortabele oordoppen ontwikkeld die passen onder 
elke helm, MotoSafe. Deze oordoppen zijn voorzien van twee verschillende sets uitwisselbare 
dempingfilters, voor  gemiddelde (toerritten of toertochten) en zware (hoge snelheid en crossmotor)  
demping.  Het overige wegverkeer, een navigatiesysteem én natuurlijk de motor zelf, blijven 
voldoende hoorbaar. 

De oordoppen zijn gemaakt van duurzaam, flexibel, thermoplastisch materiaal. Door de warmte van 
het oor past de oordop zich binnen enkele minuten aan de gehoorgang aan, wat het draagcomfort 
aanzienlijk vergroot.  

Unieke productkenmerken  
• Voorkomt gehoorbeschadiging 
• Het verkeer blijft voldoende hoorbaar 
• Spraakverstaanbaarheid blijft behouden 
• Twee soorten filters voor gemiddelde en hoge demping 
• Perfecte pasvorm, geen druk in het oor 
• Geen afgesloten gevoel 
• Gaat lang mee 

Dempingwaarden MotoSafe uitgedrukt in decibels 
 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
groen dB 14,8 15,0 15,7 18,7 26,6 24,4 18,9 
geel dB 18,8 15,6 16,0 18,5 27,7 23,9 22,0 
 
Dempingwaarden gemeten door TNO volgens EN 352-2 (2002) standaard en berekend volgens ISO- 4869-2a standaard. 


