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Productblad Crescendo Shooting

In de doos

• Twee universele oordopjes, maat L
• Twee universele oordopjes, maat M
• Twee akoestische multimode impulsfilters
• Aluminium opbergkoker met sleutelring
• Handleidingen EN, FR, DE, IT, ES en NL

Crescendo Shooting multimode herbruikbare 
gehoorbescherming

Dankzij de gepatenteerde impuls-filtertechnologie die is ontwikkeld door Dynamic 
Ear Company, biedt Crescendo Shooting bescherming tegen gehoorschade 
veroorzaakt door de geluidsniveaus die worden geproduceerd door automatisch 
vuur en geweerschoten, artillerievuur en explosies. Deze geluidsniveaus worden 
gereduceerd naar een veilig niveau, waardoor de kans op langdurige gehoorschade 
wordt verminderd. 

Crescendo Shooting multimode, ontwikkeld voor militair gebruik en gebruikt door 
NAVO-soldaten, biedt een optimale bescherming tegen het hardst mogelijke 
impulslawaai. Het filter is ANSI IPIL gecertificeerd tot maximaal 166 dB, waar het 
een demping van 33 dB biedt. 

Wanneer er geen geluidspieken zijn, biedt Crescendo Shooting een geringe 
demping van omgevingsgeluiden. Hierdoor blijft spraak en achtergrondgeluid 
hoorbaar en blijft de richting van geluid behouden met een minimale hoeveelheid 
afdichting. Dit in tegenstelling tot schuimpjes, elektronische bescherming en 
oorbeschermers. Dankzij het kleine formaat en de comfortabele oordopjes van 
medische kwaliteit is het product ideaal voor dagelijks gebruik. Bovendien passen 
de oordopjes onopvallend onder communicatieheadsets en oorbeschermers.

Deze multimode versie van de Crescendo Shooting heeft een schakelaar bovenop 
het filter. Met één simpele druk op de knop wordt het filter in de totale blokkeermodus 
gezet. Dit is handig voor situaties met veel lawaai, zoals op schietbanen en tijdens 
snelvuur. 

Speciaal geschikt voor

• Geweerschoten, automatisch en artillerievuur
• Explosieven
• Impuls- en inslaglawaai
• Jacht en vuurgevechten

Feiten over Crescendo

• Impuls - Biedt bescherming tegen impulsgeluid, terwijl instructies en 
gesprekken gewoon hoorbaar blijven  

• Natuurlijk - In tegenstelling tot elektronische oplossingen, behouden 
Crescendo filters de ruimtelijkheid en richting van het geluid

• Minder vermoeidheid - Een hoog lawaainiveau is vermoeiend, Crescendo 
filters verminderen lawaai  

• Comfortabel - Crescendo filters laten lucht door in het oor, dit minimaliseert 
irritatie en voorkomt warme oren  

• Milieuvriendelijk - De oordopjes zijn gemaakt van 100% organisch materiaal. 
Bij verbranding komt alleen CO2 en water vrij  

• Upgrades mogelijk - Filters van Crescendo gehoorbescherming zijn 
vervangbaar en kunnen geplaatst worden in op maat gemaakte oordoppen 
voor Dynamic Ear Company producten  

• Veiligheid - Gecertificeerd volgens CE en ANSI normen 
• Lange levensduur - Herbruikbare gehoorbescherming, volledig wasbare 

oordopjes en filters  
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CE test data* (European standards)

* Tested in accordance with EN 352-2:2002, based on 8 of the required 16 test subjects. 
** Estimated NRR, based on CE test data.
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25 dB 19 dB**27 dB 22 dB 20 dBClosed Total Block mode (switch closed)

15 dB* 9 dB**19 dB* 12 dB* 7 dB*Open and Impulse mode (switch open)
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Productspecificaties

Oordopjes type: Universele pasvorm, herbruikbaar, 
driedubbele flens

Oordopjes materiaal:  TPE (medische kwaliteit)
Oordopjes maat: Medium (6-11mm) & Large (8-12mm)

Small en Extra Large oordopjes verkrijgbaar
(worden afzonderlijk verkocht)

Oordopjes kleur:  Coyote-beige
Filter kleur:  Zwart
Afmeting verpakking: 90mm x 160mm x 22,5mm
Gewicht verpakking:  40 g
Artikelnummer:  PR-0627
EAN code:  8718469036271
Garantie:  Twee jaar gelimiteerde garantie

Certificeringsgegevens

Dynamic Ear Company, gevestigd in Delft (Nederland), ontwikkelt 
en fabriceert innovatieve gehoorbescherming en oplossingen 
voor geluidsregeling voor muzikanten, in de industrie en tijdens 
vrijetijdsbestedingen. Wij bieden oplossingen voor bijna alle situaties 
waarin hard geluid permanente gehoorschade kan veroorzaken.

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in…

Crescendo fabriceert gehoorbeschermingensoplossingen voor 
verschillende gebruikssituaties. Wij hebben producten voor zowel 
werkgerelateerde als recreatieve toepassingen ontworpen, met een 
demping die de frequenties verwijdert welke met meest schadelijk zijn 
voor het gehoor.
Crescendo produceert ook koptelefoons met de nieuwste ‘balanced 
armature’ technologie. Deze zijn is staat om muziek af te spelen zoals deze 
was opgenomen. 

Bezoek onze website voor verdere informatie over onze gehoorbescherming, 
accessoires, filters en in-ear monitors. 
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