
TACTICAL HEADSET 
HALSMIKROFON + PTT



Tactical Headset

Hva gjør Halsmikrofonen: 
Headsettet kombinerer en topp moderne mikrofon 
med HiFi-kvalitetsstøyreduksjon i ørehøyttalere, noe 
som gir deg muligheten til å høre og bli hørt uansett 
omgivelsesstøy.

Mikrofonen henter stemmen din direkte fra nakken, 
isolert fra støy i omgivelsene, mens høyttalerne 
leveres med standard CE sertifiserte propper som 
gir en støydemping på vel 26 db. (Sertifisert hør-
selvern).

Det spesial formstøpte designet gjør at nakkebån-
det og mikrofonen er 100% vanntett iht IP67.

Headsettet leveres som standrad med Nexus TP120 
Peltor koblet konnektor, og er  tilpasset de aller 
fleste applikasjoner innen forsvar, luftfart, marine og 
nødetater.

Vi har også deltatt i utviklingen av et Push To 
Talk-system tilpasset headsettet, sammen med 
Jatronics, dette spesielt for nødetater. PTT leveres 
idag i tre versjoner, Røykdykker, enkel eller dobbel, 
altså om du benytter deg av en eller to radioer.
 
Støyreduksjon: 
Opp til 26 db reduksjon 
 
Propper: 
Kan tilpasses og levers med formstøpte propper 
etter kundes valg

Varenummer: 
3000M10 
 
Standard: 
EN 352 - 2 : 2002 

Taktical Headset med Peltor plugg
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Overgang:  
Headsettet leveres som standrad med Nexus TP120 Peltor 
koblet konnektor.

Kan leveres med overgang-/adapterkabler til andre fabri-
kanters PTT/radio utstyr.

Innehold i boksen:
- 1 stk headsett  

- 1 sett gule silikon øreplugger (størrelse - SMALL)  

- 1 sett røde silikon øreplugger (størrelse- LARGE)  

- 1 kort halsforlengelse for smal omkrets på halsen  

- 1 lang halsforlengelse for bredere omkrets rundt halsen  

- 1 stk borrelås bånd for låsing av mikrofonens posisjon  

- 1 stk oppbevaringsboks 



Push-To-Talk
Enkel og Dobbel PTT
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Enkel PTT:
- Part No.: 85073 AB12-71NX 

- Operasjons temp: -20/+55

- Materiale: Aluminium-fylt Polyamid

- IP Standard: IP67 Vanntett

- Vekt: 200gr

- Størrelse: 

- Feste: Roterbar rutfritt stål/plastikk

- Kabel Lengde: Tilpasset

- Headsett adapter: LEMO Vanntett IP67

SUPERPRO X2 PTT:
- Part No.: 85074 AB12-72NX     

- Operasjons temp: -20/+55

- Materiale: Aluminium-fylt Polyamid

- IP Standard: IP67 Vanntett

- Vekt: 200gr

- Størrelse: 85x52x30mm

- Feste: Roterbar rutfritt stål/plastikk

- Kabel Lengde: Tilpasset

- Headsett adapter: LEMO Vanntett IP67


