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Musimy być świadomi tego, że żyjemy w otaczającym nas nadmiernym hałasie. Często 
zbyt późno dostrzegamy ubytek słuchu. Zależy nam, by mogli Państwo słyszeć dobrze 
również w przyszłości, i dlatego oferujemy szeroki wachlarz systemów ochrony  słuchu  
– urządzeń indywidualnie dopasowanych do sytuacji oraz do różnego obciążenia hała-
sem. Obok produktów służących ochronie słuchu przed hałasem oraz szumami z otocze-
nia, znajdą Państwo u nas wiele akcesoriów do ochrony uszu przed wilgocią oraz wodą 
podczas pływania i kąpieli.

Ochrona słuchu w firmie KIND
Łatwa, komfortowa i atrakcyjna
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Radzimy, by swój słuch powierzyli Państwo naszym specjalistom. Wspólnie z Pań-
stwem określimy optymalną ochronę i dopasujemy ją do Państwa słuchu. Chętnie 
doradzimy również w doborze odpowiedniego rodzaju tłumienia hałasu w ochron-
nikach słuchu. Nasze doradztwo jest oczywiście bezpłatne – tak samo, jak badanie 
słuchu, które w razie potrzeby przeprowadzamy we współpracy z Klientem. Czekamy 
na Państwa wizytę!

Bezpłatny serwis firmy KIND

Czas wolny i muzyka   

BHP – ochrona w pracy 

Sporty motorowe i technika    

Kąpiele i pływanie  

Polowania i strzelectwo  

Spanie i podróżowanie   
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Tak głośny jest nasz świat

*  Ponieważ na poziom dźwięku znaczny wpływ mają: rodzaj hałasu, rodzaj stanowiska 
pracy, odległość od ucha itp., podane tu wartości należy traktować wyłącznie jako dane 
orientacyjne.
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Indywidualne dopasowanie – optymalne  
bezpieczeństwo

Najlepsza ochrona to ta dokładnie dopasowana do ucha. Firma KIND zaleca zatem 
noszenie indywidualnych ochronników słuchu – w oddziałach firmy KIND pobieramy 
wycisk z ucha, a następnie wykonujemy tzw. otoplastykę, czyli indywidualnie dopaso-
waną wkładkę douszną. Klient wybiera filtr o odpowiednim dla niego stopniu tłumienia 
hałasu. W ten sposób uzyskujemy dokładny, odpowiadającym wymaganiom danej oso-
by rodzaj ochrony. Wiele produktów firmy KIND jest wykonanych z silikonu lub akrylu. 
Miękki silikon delikatnie dopasowuje się do przewodu słuchowego, natomiast twardy 
akryl można łatwo czyścić – jest wyjątkowo higieniczny.

Często dopiero po latach zauważamy, 
co się stało

Szczególnie młodzi ludzie, słuchając swojej ulubionej muzyki podczas koncertów na 
żywo czy ze słuchawkami założonymi bezpośrednio na uszy, często nie zauważają, 
że przekroczona zostaje bezpieczna granica hałasu. Inne hobby również mogą być 
przyczyną uszkodzenia słuchu: sporty motorowe, majsterkowanie, polowania czy 
strzelanie wiążą się często z ekstremalnym hałasem. Także niektóre grupy zawodowe 
są nierzadko narażone na ponadprzeciętne natężenie hałasu. Szkody może wyrządzić 
zarówno stosunkowo krótkotrwały hałas o dużym nasileniu, jak i stałe narażenie na 
hałas o niższym poziomie. 





7Uprawiając różne rodzaje hobby narażamy się – świadomie albo nieświadomie – na 
działanie znacznego hałasu. Jest on nieodłącznym elementem pewnych rodzajów 
hobby. Nie oznacza to jednak, że nasz słuch musi cierpieć! Firma KIND oferuje wiele 
efektywnych i wygodnych systemów, które, nie ograniczając przyjemności płynących ze 
spędzania wolnego czasu, zapewniają skuteczną ochronę.

Czas wolny i muzyka 
Aby cieszyć się swoim hobby bez ograniczeń, ale z idealną ochroną słuchu
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KINDspeech 

KINDspeech chroni słuch za pomocą filtrów o różnym stopniu tłumienia, 
umożliwiając jednocześnie dobre słyszenie mowy w hałasie. Użytkownik 
może bez trudu odbierać komunikaty głosowe i sygnały ostrzegawcze. 

KINDsound 

Indywidualnie dopasowana ochrona słuchu zapewnia optymalną  
wierność dźwięku w pełnym zakresie częstotliwości.

Średni współczynnik tłumienia dostępnych systemów filtracyjnych przy różnych częstotliwościach.

Fi
ltr

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

RC13 biały** (dB) 15 7,3 9,5 13,8 16,0 22,2 22,9 17,1

RC15 beżowy (dB) 17 10,8 12,8 17,0 17,9 22,9 23,5 17,5

RC17 szary (dB) 18 12,7 15,6 20,3 19,9 23,5 21,3 18,9

RC18 brązowy (dB) 19 17,5 19,1 21,4 21,8 21,9 23,3 19,1

RC19 czarny (dB) 20 22,4 23,9 23,7 22,5 22,1 20,4 26,2

Fi
ltr

 
Średni współczynnik tłumienia dostępnych systemów filtracyjnych przy różnych częstotliwościach.

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ER9** (dB) 10 14,3 12,2 10,8 10,3 13,5 12,6 19,2

ER15 (dB) 16 17,5 17,6 18,0 16,3 17,3 15,8 20,8

ER25 (dB) 23 22,6 24,0 26,4 24,4 24,4 27,5 25,4
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ER20 S 

ER20 S składa się z miękkich, silikonowych płatków i stanowi standar-
dową ochronę słuchu. 

PartyPlug 

Ten wysokiej jakości produkt chroni szczególnie wrażliwy słuch osób  
w młodym wieku przed skutkami częstego i długotrwałego przebywania 
w hałasie (np. podczas koncertów, dyskotek).

Alpine Muffy

Alpine Muffy został stworzony specjalnie z myślą o małych, wrażliwych 
dziecięcych uszach. Obudowa oraz wnętrze słuchawek są wyproduko-
wane z wytrzymałego i komfortowego dla ucha materiału. Dzięki możli-
wości regulacji miękkiego, pokrytego materiałem pałąka, Alpine Muffy 
dopasowuje się idealnie do każdej dziecięcej główki, dzięki czemu mogą 
go używać dzieci w każdym wieku.

* Single Number Rating
** Ten filtr nie spełnia wymagań europejskiej normy ochrony słuchu DIN EN 352-2.

= Akryl, twardy                          = Silikon, miękki                                      =  Indywidualne wykonanie 
na miarę

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 25 13,1 15,3 22,7 31,9 33,8 36,8 28,6

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 16 12,2 13,2 14,6 17,5 20,9 19,2 23,5

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 17 14,8 15,0 15,7 18,7 26,6 24,4 18,9
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BHP – ochrona w pracy  
Niezwykle komfortowa  ochrona przez wiele godzin – bezpieczeństwo i wygoda 
dzięki produktom firmy KIND

Większość produktów służących do ochrony słuchu podczas pracy spełnia wyma-
gania europejskiej normy dotyczącej ochrony słuchu DIN EN 352-2 i jest oznaczona 
symbolem CE. Firma KIND oferuje rozwiązania przetestowane pod kątem norm BHP 
i jednocześnie zapewniające najwyższy komfort. Wygoda noszenia, łatwe wyjmowa-
nie i duża wytrzymałość to cechy zapewniające doskonałą, trwałą i solidną ochronę 
słuchu. W ofercie znajdą Państwo także wyposażone w specjalny element detekcyjny 
produkty do pracy w branży spożywczej.
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KINDdlo 

Produkty KINDdlo występują w dwóch wariantach materiałowych. Akryl, 
charakteryzujący się bardzo gładką powierzchnią, jest materiałem 
szczególnie higienicznym. Miękki silikon jest natomiast bardzo ela-
styczny i dobrze przylega do skóry, dzięki czemu KINDdlo służy również 
osobom o wrażliwym przewodzie słuchowym. KINDdlo tłumi szkodliwy 
hałas w miejscu pracy i jednocześnie umożliwia słyszenie sygnałów 
ostrzegawczych.

Silikon

Akryl

Fi
ltr

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

bez filtra (dB) 24 23,7 24,7 21,8 22,8 32,3 37,9 36,7

M-Filtr (dB) 22 12,1 15,0 18,9 22,3 29,1 33,0 44,0

H-Filtr (dB) 26 21,4 23,0 24,8 23,3 31,9 33,8 45,8

Fi
ltr

Średni współczynnik tłumienia dostępnych systemów filtracyjnych przy różnych częstotliwościach.

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

M-Filtr (dB) 22 12,2 15,1 19,0 23,3 32,6 34,4 37,3

H-Filtr (dB) 25 17,9 19,2 22,8 26,5 33,5 38,3 40,9



Silikon

Akryl
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KINDalpine 

KINDalpine umożliwia wybór z szerokiej gamy filtrów dla zapewnienia 
profesjonalnej ochrony słuchu podczas pracy.

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F4 żółty** (dB) 13 5,6 4,7 11,1 17,0 26,6 25,4 28,6

F6 niebieski** (dB) 15 7,6 6,5 12,0 18,3 26,9 24,2 29,2

F7 zielony ** (dB) 17 9,8 11,3 15,8 19,7 28,1 25,6 31,3

F8 czerwony (dB) 22 21,1 20,1 23,5 24,2 30,6 26,4 33,1

F10 biały (dB) 23 24,3 22,3 25,3 27,7 32,3 26,3 34,7

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F4 żółty** (dB) 14 2,1 3,9 10,5 18,5 29,4 30,1 32,4

F6 niebieski** (dB) 18 6,8 9,7 14,9 21,7 30,5 32,7 34,4

F7 zielony (dB) 23 15,1 16,9 20,2 26,2 31,6 32,8 36,8

F8 czerwony (dB) 25 17,8 19,7 22,2 26,0 32,8 35,4 39,1

F10 biały (dB) 26 25,8 26,2 26,9 28,8 34,0 39,3 39,0

Fi
ltr

Fi
ltr

Średni współczynnik tłumienia dostępnych systemów filtracyjnych przy różnych częstotliwościach.

* Single Number Rating
** Ten filtr nie spełnia wymagań europejskiej normy ochrony słuchu DIN EN 352-2.

= Akryl, twardy                          Silikon, miękki                                      =  Indywidualne wykonanie 
na miarę
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KINDprotect

KINDprotect to doskonały sprzęt do wszelkich zastosowań profesjonal-
nych, gdy przy wysokim poziomie hałasu potrzebna jest duża skuteczność 
w połączeniu z maksymalnym komfortem noszenia. KINDprotect opty-
malnie chroni słuch w szerokim zakresie częstotliwości, a dzięki indywi-
dualnemu dopasowaniu nosi się go bardzo wygodnie.

WorkSafe

WorkSafe to optymalny wybór spośród standardowych systemów 
ochrony słuchu. Powinien znajdować się na wyposażeniu każdego 
zakładu pracy. Lamelki wkładki są produkowane z solidnego, miękkie-
go tworzywa, które pod wpływem ciepła ludzkiego ciała w ciągu kilku 
minut doskonale dopasowuje się do przewodu słuchowego. WorkSafe 
chroni przed przejściowymi wysokimi poziomami hałasu, a dzięki wbu-
dowanemu filtrowi umożliwia dobre rozumienie mowy.

Średni współczynnik tłumienia dostępnych systemów filtracyjnych przy różnych częstotliwościach.

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

MM 12 beżowy (dB) 23 14,3 16,4 19,7 24,9 29,8 33,4 30,5

MM 22 szary (dB) 24  16,1 18,9 20,0 24,2 30,0 33,6 31,0

MM 02 brązowy (dB) 27 22,6 24,5 25,2 29,1 31,1 35,0 30,6

ML 01 czarny (dB) 28 29,4 28,2 28,1 29,7 31,5 36,9 31,5
Fi

ltr

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 17 18,8 15,6 16,0 18,5 27,7 23,9 22,0
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Optime II

Model Optime II został zaprojektowany do działania przy wysokich 
poziomach hałasu. Zapewnia skuteczną ochronę również w warunkach 
hałasu niskoczęstotliwościowego. Przylegające do małżowin usznych 
poduszki uszczelniające tej hermetycznej ochrony są wykonane z uni-
kalnej mieszanki cieczy i piankowego tworzywa, gwarantując optymalną 
szczelność już przy nieznacznym docisku. Wysoki komfort użycia został 
osiągnięty również dzięki małej masie własnej – zaledwie 210 g. Optime II 
to produkt polecany do pracy na stanowiskach o wysokim poziomie 
hałasu: w rolnictwie, na lotniskach czy w budownictwie. Jest łatwy do 
utrzymania w czystości.

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 31 14,6 20,2 32,5 39,3 36,4 34,4 40,2

* Single Number Rating

= Akryl, twardy                          = Silikon, miękki                                      =  Indywidualne wykonanie 
na miarę
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NOSzę 
 W UCHU
 

… ponieważ nie chcę  
uszkodzić swojego słuchu.
DJ Daniel W. chroni to, co jest jego kapitałem.

Majsterkowanie i inne hobby związane z techniką wiążą się z nagłym hałasem na po-
ziomie mogącym działać negatywnie na słuch, a więc na Państwa zdrowie. W sportach 
motorowych często zdarzają się sytuacje, w których lepiej stosować ochronę słuchu 
– niezależnie od tego czy jest się widzem, czy aktywnym uczestnikiem. Firma KIND 
przedstawia Państwu różne systemy ochrony słuchu przeznaczone do stosowania  
w wyżej opisanych okolicznościach.

Sporty motorowe i technika  
Maszyny i silniki – większa radość dzięki lepszej ochronie
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KINDprotect

KINDprotect to komfortowa, spełniająca wysokie wymagania ochrona 
słuchu, idealna dla osób uprawiających sporty motorowe. Istnieje moż-
liwość wyboru między dwoma typami filtrów: ML 01 jest polecany szcze-
gólnie jako ochrona dla osób często jeżdżących motocyklem, natomiast 
MM 22 dla osób, które korzystają z niego sporadycznie. W zależności 
od rodzaju filtra, dzięki KINDprotect uzyskuje się optymalne tłumienie 
już przy niskim zakresie częstotliwości. Ochrona ta jest wykonywana na 
wymiar z elastycznego silikonu, dzięki czemu optymalnie dopasowuje 
się do ucha użytkownika.

MotoSafe™

Doskonale dostosowany do warunków akustycznych w sportach motoro-
wych. Odgłosy wiatru są tłumione, podczas gdy porozumiewanie się  
z otoczeniem jest ciągle możliwe. MotoSafe składa się z dwóch standar-
dowych ochronników słuchu oraz z dwóch par filtrów, które są dostro-
jone specjalnie do warunków akustycznych w sportach motorowych. 
Otwarte kanały w filtrze w wystarczającym stopniu tłumią odgłos wiatru, 
a jednocześnie umożliwiają porozumiewanie się z otoczeniem.

Średni współczynnik tłumienia dostępnych systemów filtracyjnych przy różnych częstotliwościach.

Częstotliwość (Hz) SNR* 150 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) zielony 16 14,8 15,0 15,7 18,7 26,6 24,4 18,9

średnie tłumienie (dB) żółty 17 18,8 15,6 16,0 18,5 27,7 23,9 22,0

Średni współczynnik tłumienia dostępnych systemów filtracyjnych przy różnych częstotliwościach.

Częstotliwość (Hz) SNR* 150 250 500 1000 2000 4000 8000

MM 22 brązowy (dB) 24 16,1 18,9 20,0 24,2 30,0 33,6 31,0

ML 01 czarny (dB) 28 29,4 28,2 28,1 29,7 31,5 36,9 31,5Fi
ltr

Fi
ltr
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KINDalpine 

Filtry F7 i F8 są szczególnie godne polecenia osobom uprawiającym 
sporty motorowe. Tłumią one odgłosy wiatru, ale przepuszczają odgłosy 
emitowane przez motocykl i inne pojazdy uczestniczące w ruchu dro-
gowym. Produkt KINDalpine jest dostępny zarówno w wersji z twardego 
akrylu, jak i miękkiego silikonu: akryl ma bardzo gładką powierzchnię  
i jest wyjątkowo higieniczny. Miękki silikon służy użytkownikom o wraż-
liwszym przewodzie słuchowym.

Silikon

Akryl

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F7 zielony (dB)** 17 9,8 11,3 15,8 19,7 28,1 25,6 31,3

F8 czerwony (dB) 22 21,1 20,1 23,5 24,2 30,6 26,4 33,1

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

F7 zielony (dB) 23 15,1 16,9 20,2 26,2 31,6 32,8 36,8

F8 czerwony (dB) 25 17,8 19,7 22,2 26,0 32,8 35,4 39,1

Fi
ltr

Fi
ltr

Średni współczynnik tłumienia dostępnych systemów filtracyjnych przy różnych częstotliwościach.zen.

* Single Number Rating
** Ten filtr nie spełnia wymagań europejskiej normy ochrony słuchu DIN EN 352-2.

= Akryl, twardy                          = Silikon, miękki  =  Indywidualne wykonanie 
na miarę
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Kąpiele i pływanie 
Z odpowiednią ochroną poczujesz się jak ryba w wodzie

Firma KIND opracowała różne systemy ochrony słuchu przeznaczone dla wszystkich, 
którzy chętnie przebywają w wodzie. Dzięki indywidualnemu dopasowaniu wszystkie 
elementy doskonale przylegają do skóry, zapewniając wrażliwym uszom optymalną 
ochronę podczas pływania czy kąpieli. Produkty te mogą być używane również przez 
osoby uprawiające sporty wodne. 
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KINDswim

KINDswim to optymalna ochrona przed wilgocią i wodą rozpryskową, 
wykonana z miękkiego silikonu i wyjątkowo dobrze dopasowująca się  
do ucha. Ochronniki KINDswim zapewniają optymalną szczelność,  
a jednocześnie dużą wygodę noszenia. KINDswim są dostępne w wielu 
atrakcyjnych kolorach.

KINDswimLight

Wykonanie KINDswimLight na wymiar w oddziale firmy KIND, w eks-
presowym tempie zapewni Państwa dziecku indywidualną ochronę. 
Ochronnik jest przygotowywany w ciągu kilku minut z miękkiego siliko-
nu – można go od razu użyć. KINDswimLight niezawodnie chroni przed 
wodą rozpryskową i wilgocią.
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SwimSafe 

Szybkie i proste rozwiązanie jako standardowa ochrona uszu osób upra-
wiających sporty wodne: SwimSafe skutecznie chroni błonę bębenkową, 
ale nie utrudnia komunikacji głosowej. Ochronniki SwimSafe można 
również dopasować do mniejszych przewodów słuchowych, np. u dzieci. 
SwimSafe to produkt trwały i łatwy w użyciu. Jego uzupełnieniem jest 
praktyczny i bezpieczny pojemnik do przechowywania.

Pluggies Kids

Pluggies Kids jest ochronnikiem słuchu dla dzieci oraz dla osób o bardzo 
małych przewodach słuchowych. Miękkie, komfortowe stopery do uszu są 
trwałe i mogą zostać użyte w wielu sytuacjach. Pluggies Kids wykonane 
są z elastycznego tworzywa sztucznego, przez co odczuwalnie zwiększa 
się komfort ich noszenia. Stopery do uszu Pluggies Kids charakteryzują 
się szczególnego rodzaju filtrem tłumiącym.

* Single Number Rating

= Akryl, twardy                          = Silikon, miękki                                      =  Indywidualne wykonanie 
na miarę

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 19 18,5 16,6 17,1 19,6 28,6 24,1 22
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Polowania i strzelectwo 
Nawet tu, gdzie decyduje pewne oko, nie można zapomnieć o ochronie słuchu

Wystrzały z broni palnej są ogromnym zagrożeniem dla słuchu. Dotyczy ono myśli-
wych i osób uprawiających strzelectwo, a także tych, dla których używanie broni jest 
codzienną pracą. Zdjęcie niewygodnej ochrony słuchu nawet na kilka minut może  
w ich przypadku wyrządzić duże szkody. Nie wolno do tego dopuścić. Radzimy wypró-
bować wygodne i bezpieczne ochronniki słuchu firmy KIND, które są przeznaczone 
specjalnie do tego rodzaju sytuacji.

NOSzę 
 W UcHU
 

... ponieważ wiem, jak szybko 
mógłbym stracić słuch.
Thorsten H., Strzelec sportowy w drużynie 
narodowej, z zawodu handlowiec. Regularnie  
bada swój słuch w firmie KIND.



Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 31 14,6 20,2 32,5 39,3 36,4 34,4 40,226

ProTac II

ProTac II to ochrona słuchu o podwójnym działaniu. Dzięki dwóm mikro-
fonom o wysokiej czułości i regulowanej głośności możliwe jest słyszenie 
stereo. Jednocześnie wewnętrzne układy elektroniczne natychmiast 
eliminują wszelkie hałasy powyżej 82 dB. Ciche odgłosy są wzmacniane,  
a głośne tłumione do bezpiecznego poziomu.

Optime II

Produkt Optime II został opracowany z myślą o osobach narażonych na 
duży hałas. Może być używany zarówno w sferze prywatnej, jak i w pra-
cy. Pierścienie uszczelniające są wypełnione mieszanką płynu i pianki, 
która już po lekkim dociśnięciu zapewnia optymalne uszczelnienie. Jego 
dodatkowa zaleta to mała masa własna – zaledwie 210 g.

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 32 20,7 24,7 31,0 35,1 32,8 40,4 42,1
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* Single Number Rating

cENS ProFlex

Ochronnik słuchu CENS ProFlex składa się z biernie tłumiącej wkładki
dousznej oraz z modułu aktywnego. 

cENS ProFLex 1 posiada jeden program automatyczny oraz regulator 
głośności. Głośne poziomy hałasów są automatycznie redukowane 
ogranicznikiem regulującym, podczas gdy ciche poziomy odgłosów 
mogą być wzmacniane regulatorem głośności.

cENS ProFlex 2 posiada jeden przycisk programowania obsługujący 
dwa programy oraz jeden regulator głośności. Pierwszy program odpo-
wiada regulacji znanej z ochronnika CENS ProFlex 1, natomiast drugi 
program ochronnika CENS ProFlex 2 ma szybszy czas reakcji, aby pod-
czas zawodów lub przy szybko po sobie następujących strzałach móc 
szybko znów usłyszeć odgłosy z otoczenia lub padające komendy. 

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 25 23,5 22,3 22,8 23,5 32,1 30,4 36,8
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Spanie i podróżowanie 
Całkowita cisza: sen, który daje wypoczynek i gwarantuje doskonałe odprężenie 
w domu lub w podróży

Dobry sen jest ważny dla ogólnego dobrego samopoczucia. Osoby cierpiące na bezsen-
ność z powodu uciążliwego hałasu nie są w odpowiednim stopniu wypoczęte. Również 
podczas podróży każdy chciałby się czasem trochę w spokoju zrelaksować. W takich 
sytuacjach przyjemny wypoczynek zapewni Państwu specjalnie opracowany program 
asortymentowy firmy KIND.
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KINDsilence

KINDsilence to ochrona słuchu dopasowana do indywidualnych potrzeb 
użytkownika, wykonana z idealnie dopasowującego się do ucha silikonu. 
Produkty KINDsilence zapewniają optymalną szczelność i są przyjemne  
w kontakcie ze skórą. KINDsilence są dostępne w wielu atrakcyjnych 
kolorach.

SleepSoft+

SleepSoft+ tłumi zwłaszcza hałas komunikacyjny, chrapanie i inne tego 
typu odgłosy pochodzące z otoczenia. Pozwala jednak słyszeć wszystko, 
co jest ważne. Sygnały alarmowe o wysokiej częstotliwości, np. dzwonek 
do drzwi, dźwięk budzika czy płacz dziecka, są dobrze słyszalne mimo 
optymalnego tłumienia. Elastyczne, miękkie filtry umożliwiają wysoki 
komfort noszenia.

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 24 23,7 24,7 21,8 22,8 32,3 37,9 36,7

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 22 19,1 18,5 18,3 22,7 26,3 30,2 22,5
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FlyFit 

FlyFit to nieodzowny towarzysz każdej podróży. Zapewnia odczuwalną 
ulgę przy różnicach ciśnienia w samolocie i skutecznie eliminuje pocho-
dzący z otoczenia, generowany przez pociągi, samoloty, samochody czy 
autobusy hałas. 

Częstotliwość (Hz) SNR* 125 250 500 1000 2000 4000 8000

średnie tłumienie (dB) 17 14,8 15,0 15,7 18,7 26,6 24,4 18,9

* Single Number Rating

= Akryl, twardy                          = Silikon, miękki                                      =  Indywidualne wykonanie 
na miarę



www.kind.com

Badanie słuchu

Profilaktyka słuchu

Ochrona słuchu

Aparaty słuchowe


