
Music Safe Classic® unieke gehoorbescherming voor muzikanten 

Als muzikant en dj loop je groot risico op gehoorbeschadiging omdat je te vaak in een omgeving met 

harde muziek bent. 

Gehoorverlies heeft direct consequenties voor het uitvoeren van je vak of passie. 

Een goed gehoor is essentieel en een goede bescherming van je gehoor is daarom belangrijk tijdens 

repetities, optredens en concerten. 

Speciaal voor muzikanten is de Music Safe Classic als instapmodel ontwikkeld. 

Deze is in verkoop heel goed te combineren met de Music Safe Pro, de luxe en uitgebreide uitvoering. 

 

Unieke Alpine Acoustic Filters™ 

De Music Safe Classic bevat twee verschillende verwisselbare filtersets met gemiddelde en hoge dem-

pingwaarden. 

Deze filters garanderen een optimale bescherming tegen schadelijke geluidniveaus, terwijl de muziek-

kwaliteit behouden blijft. 

Zo kan er optimaal van muziek worden genoten en muziek worden gemaakt.  

Alpine Thermo Shape™ materiaal 

Music Safe Classic gehoorbeschermers zijn gemaakt van duurzaam en 

flexibel Alpine Thermo Shape materiaal. 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 luxe, handige travelbox met een apart gedeelte voor de 

  oordoppen en een apart gedeelte voor de filters 

• Herbruikbaar 

• SNR zilver filter: 17 

• SNR goud filter: 18 

 

Onderhoud 

Alpine Music Safe 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 gebruiks-

frequentie. 

 

Dempingwaarden Music Safe 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    24,9    22,0  

 

 

Meer informatie: www.rfsystems.nl 

http://www.rfsystems.nl

