
För musikälskaren
En danskväll eller en konsert kan vara ett minne för livet. 
Men musik på hög volym kan också ge dig men för livet 
likväl som det kan vara uttröttande. Det finns gränser 
för ljudnivåer i såväl danslokaler som konsertarenor, 
men dessa regler är inte särskilt restriktiva och 
gränsvärdena överskrids dessutom ofta. Ett enda 
ögonblick av för högt ljud kan räcka för att 
skada hörseln, samtidigt som långvarig och 
frekvent exponering ökar riskerna. ER20 
hjälper dig att skruva ner volymen - utan 
att du missar upplevelsen.

Känns som att 
sänka volymen
ER20 är speciellt utvecklade för musik- 
och konsertälskare. Med sin unika 
dämpning sänker de ljudnivån utan att 
ljudkvaliteten förstörs. Det känns bara 
som att skruva ner volymen.

ER20 minskar ljudnivån med ca 20 dB 
jämt över alla frekvenser. Det är precis 

tillräckligt för att förhindra skador 
på hörseln, men inte så mycket 

att du tappar känslan i 
musiken. Med ER20 

blir ljudet klart och 
distinkt - bara lite 

lägre.

Praktiska och slittåliga
ER20 levereras med en halsrem så att du inte tappar 
bort dem om de skulle åka ur öronen på spelningen. 
Dessutom får du ett etui som du kan hänga runt halsen. 

Etuit rymmer både hörselskydden och halsremmen 
och skyddar dina ER20 när du inte använder dem.

ER20 är slitstarka, enkla att tvätta och håller i lång 
tid framöver - även om du använder dem varje 
dag. ER20 är tillverkade i allergitestad silikon, 
CE-godkända och dessutom snälla mot miljön.

Unik konstruktion
ER20 har en unik ljudåtervinning tack vare sin smarta 
konstruktion. Dämpröret med sitt patenterade filter bildar 
tillsammans med hylsan en väl avstämd akustisk krets som 
ger en medeldämpning på ungefär 20 dB över alla frekvenser.

ER20 sitter dessutom mycket bekvämt. Toppen består av 
mjuka lameller i följsam silikon som anpassar sig efter formen 
på hörselgången. Tillsammans bildar de ett effektivt skydd 
mot skadliga ljudnivåer.

Detta ingår i paketet
En uppsättning ER20 hörselskydd
Avtagbar halsrem som kan fästas direkt på 
hörselskydden
Lätt och stryktåligt etui där du kan förvara dina 
hörselskydd när du inte använder dem. Etuit 
kan hängas runt halsen.
Manual med all information du behöver för att 
börja använda dina ER20.
ER20 finns att köpa i två storlekar:

Small
Medium/Large

För liten hörselgång
För medelstor till stor hörselgång
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Musikproppen ER20

ER20 hittar ni hos

Beställ ER20 på order@lejonsson.com 
eller köp direkt av Lejon själv.

-sänker volymen, bevarar känslan.


