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Защита  
органов слуха
Захист  
органів слуху



Захист органів слуху
Це одне з найважливіших завдань на багатьох виробничих під-
приємствах. Втрата слуху викликає погіршення загального стану 
організму, а це обертається, у свою чергу, зниженням працездат-
ності, збільшенням лікарняних, появою браку. На відміну від інших 
виробничих травм, втрата слуху відбувається непомітно, без болю 
або видимих пошкоджень, тому дуже важливо вчасно зупинити 
цей процес. Продукція під торговою маркою EarLine забезпечує 
не тільки надійний захист, що відповідає європейським нормам, 
але і є максимально комфортною і зручною.

Згідно європейського
законодавства:
Як що що ден ний рі вень шу му пе ре ви щує 85дБ або ін тен сив ність 
ім пульс но го зву ку біль ше 135 дб, ком па нія по вин на за без пе чи ти 
на яв ність за со бів за хи сту ор га нів слу ху. Як що що ден ний рі вень 
шу му пе ре ви щує 90дБ або ін тен сив ність ім пульс но го зву ку біль ше 
140 дб, ком па нія по вин на зо бов'яза ти спі вро біт ни ків ви ко ри сто ву ва ти 
за со би за хи сту ор га нів слу ху.

Защита органов слу ха
Это од на из важ ней ших за дач на мно гих про из вод ст вен ных пред-
при я ти ях. По те ря слу ха вы зы ва ет ухуд ше ние об ще го со сто я ния 
ор га низ ма, а это обо ра чи ва ет ся, в свою оче редь, сни же ни ем ра бо-
то спо соб но с ти, уве ли че ни ем боль нич ных, по яв ле ни ем бра ка. В 
от ли чие от дру гих про из вод ст вен ных травм, по те ря слу ха про ис хо-
дит не за мет но, без бо ли или ви ди мых по вреж де ний, по это му очень 
важ но во вре мя ос та но вить этот про цесс. Про дук ция под тор го вой 
мар кой EarLine обеспечивает не только надежную защиту, отвеча-
ющую европейским нормам, но и является максимально комфорт-
ной и удобной.

Согласно европейского
законодательства:
Если ежед нев ный уро вень шу ма пре вы ша ет 85дБ или ин тен сив ность 
им пульс но го зву ка боль ше 135 дБ, ком па ния дол жна обес пе чить 
на ли чие средств за щи ты ор га нов слу ха. Если ежед нев ный уро вень 
шу ма пре вы ша ет 90дБ или ин тен сив ность им пульс но го зву ка боль-
ше 140 дБ, ком па ния дол жна обя зать со труд ни ков ис поль зо вать 
сред ства за щи ты ор га нов слу ха.

Код / Код

Защита / Захист

Рекомендации / Рекомендації Использование / Використання
SNR

Высокие 
частоты  / 

Високі 
частоти

Средние 
частоты / 
Середні 
частоти

Низкие 
частоты / 

Низькі 
частоти

30210 37 дБ 36 дБ 35 дБ 34 дБ
Встав лен ные ме тал ли чес кие элементы от лич но ре а ги-
руют на ме тал ло де тек тор. Что, в со че та нии с си ним 
цве том, по зво ля ет ис поль зо вать бе ру ши в пи ще вой 

про мыш лен нос ти. /Вмонтовані металеві елементи чу до-
во ре а гують на ме та ло де тек тор, що в поєднанні з си нім 
ко льо ром, до зво ляє ви ко рис то ву ва ти бе ру ші в хар чо вій 

про мис ло вос ті

Инди ви ду аль ная упа ков ка,  
дли тель ное ис поль зо ва ние/
Інди ві ду аль не упа ку ван ня, 

 три ва ле ви ко рис тан ня
30211 17 дБ 20 дБ 14 дБ 10 дБ

30212 30 дБ 27 дБ 28 дБ 27 дБ

30215
30205
30206

36дБ 35дБ 33дБ 31дБ
Удобно использовать, скрутив беруши /  

Зручно використовувати, скрутивши беруші
Очень шумные помещения /  

Сильно зашумлені приміщення

30213 30 дБ 32 дБ 27 дБ 24 дБ Ис поль зо вать в очень шум ных по ме ще ни ях/
Ви ко рис то ву ва ти в силь но за шум ле них 

при мі щен нях

Инди ви ду аль ная упа ков ка, мно го ра зо-
вое дли тель ное ис поль зо ва ние/

Інди ві ду аль не упа ку ван ня, 
ба га то ра зо ві, три ва ле ви ко рис тан ня30214 29 дБ 27 дБ 27 дБ 26 дБ

30230         
30235

21 дБ 25 дБ 17 дБ 15 дБ
Не ис поль зо вать в очень шум ных по ме ще ни ях/

Не ви ко рис то ву ва ти в силь но за шум ле них 
при мі щен нях

Для по се ти те лей, усло вия сред не го 
уров ня шу ма, крат ко сроч ное ис поль зо-
ва ние/Для від ві ду ва чів, умо ви се ред-
ньо го рів ня шу му, ко рот ко стро ко ве 

ви ко рис тан ня
30220
30221

20дБ 25дБ 15дБ 13дБ

30240         
30245

24 дБ 25 дБ 20 дБ 19 дБ
Не ис поль зо вать в очень шум ных по ме ще ни ях/

Не ви ко рис то ву ва ти в силь но за шум ле них 
при мі щен нях

Для по се ти те лей, усло вия сред не го 
уров ня шу ма, крат ко сроч ное ис поль зо-
ва ние/Для від ві ду ва чів, умо ви се ред-
ньо го рів ня шу му, ко рот ко стро ко ве 

ви ко рис тан ня

Уровень шумопоглощения
Рівень шумопоглинання
L — низкая частота 
M — средняя частота 
H — высокая частота 
SNR — номинальная частота 
единичного звука

L — низька частота  
M — середня частота  
H — висока частота  
SNR — номінальна частота  
одиничного звуку

Таблица рекомендаций и сравнения беруш
Таблиця рекомендацій і порівняння беруш
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30300  CE EN 352G2

SNR: 36 dB H:35 M:33 L:31

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 35,6 35,8 38,8 37,4 38,7 46,9 44,4

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 6,2 7,0 6,3 6,0 5,0 4,8 5,2

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 29,4 28,8 32,5 31,4 33,7 42,1 39,2

Беруши EARLINE из мягкого полиуретана, индивидуальная упаковка.  
В коробке 200 пар в индивидуальных пакетиках.

Беруші EARLINE з м'якого поліуретану, індивідуальна упаковка.  
В коробці 200 пар в індивідуальних пакетиках.

30205 BIP SNR: 36 dB  CE EN 352G2

30215  BIP SNR: 36 dB  CE EN 352G2

Беруши EARLINE из мягкого полиуретана, упакованы россыпью в коробке. 
Коробка 500 пар россыпью.

Беруші EARLINE з м'якого поліуретану, упаковано насипом в коробці.  
Коробка 500 пар насипом.

Беруши из мягкого полиуретана на обруче. В коробке 40 шт.  
30221 используется с 30220. В коробке 200 пар.

Беруші з м'якого поліуретану на обручі. В коробці 40 шт.  
30221 використовується з 30220. В коробці 200 пар

30220, 30221 BOP SNR: 20 dB  CE EN 352G2

Диспенсер для беруш. Используется с 30215. 

Диспенсер для беруш. Використовується з 30215

Беруши  на обруче из полипропилена.  В коробке 40 шт.  
30235 используется с 30230. В коробке 200 пар.   

Беруші на обручі з поліпропілену.  В коробці 40 шт.  

30235 використовується з 30230. В коробці 200 пар. 

30230, 30235 SNR: 21 dB  CE EN 352G2

Беруши на складном обруче из акрилбутилстирола. В коробке 40 шт.  
30245 используется с 30240. В коробке 200 пар.    
   . Беруші на обручі, що складається, з акрілбутилстирола.  В коробці 40 шт.  
30245

 
використовується з 30240. В коробці 200 пар.

30240, 30245 SNR: 24 dB  CE EN 352G2

SNR: 20 dB H:25 M:15 L:13

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 24,8 22,6 15,6 13,8 21,6 33,0 38,4 40,2

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 5,8 6,1 4,6 3,8 3,6 5,5 1,7 3,8

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 19,0 16,5 11,0 10,0 18,0 27,5 36,7 36,4

SNR: 21 dB H:25 M:17 L:15

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 21,9 20,4 20,5 23,1 32,1 41,0 38,6

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 6,5 6,2 7,4 5,5 5,3 7,5 8,7

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 15,4 14,2 13,1 17,6 26,8 33,5 29,9

SNR: 24 dB H:25 M:20 L:19

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 22,5 21,8 20,2 23,2 29,7 35,9 40,2

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 3,2 4,1 3,3 3,8 5,1 4,3 5,6

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 19,3 17,8 16,9 19,4 24,6 31,6 34,6

30221

30245

30235

30300
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Бе ру ши мно го ра зо вые на съем ном шнур ке, вкла ды ши жел то го цве та, 
ин ди ви ду аль ная упа ков ка в ко ро боч ке с кре пе жом — клип сой. В ко роб-
ке 100 ми ни упа ко вок (по 1 па ре бе руш в каж дой)

Бе руші ба га то ра зо во го ви ко ри с тан ня на з'ємно му шнур ку, вкла диші 
жо в то го ко ль о ру, індивіду аль на упа ков ка в ко ро бочці з кріплен ням — 
кліпсою.В ко ро бці 100 міні упа ко вок (по 1 парі бе руш в кожній).

30213 BUP SNR: 30 dB  CE EN 352G2

SNR: 30 dB H:32 M:27 L:24

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 29,5 28,2 29,3 33,4 35,0 39,3 45,4

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 5,2 6,5 6,1 6,6 3,1 5,9 6,1

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 24,3 21,7 23,2 26,8 31,9 33,4 39,3

SNR: 36 dB H:35 M:33 L:31

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 35,6 35,8 38,8 37,4 38,7 46,9 44,4

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 6,2 7,0 6,3 6,0 5,0 4,8 5,2

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 29,4 28,8 32,5 31,4 33,7 42,1 39,2

Беруши EARLINE из мягкого полиуретана на шнурке, 
идивидуальная упаковка. В коробке 150 пар  
в индивидуальных пакетиках

Беруші EARLINE з м'якого поліуретану на шнурку, індивідуальна 
упаковка. В коробці 150 пар в індивідуальних пакетиках

SNR: 36 dB  CE EN 352G230206

Бе ру ши мно го ра зо вые из оран же во го термопластика TPR,  
на шнур ке. В ко роб ке 150 пар в ин ди ви ду аль ной упа ков ке 

Бе руші ба га то ра зо во го ви ко ри с тан ня з по ма ран че во го 
термопластику TPR, на шнур ку.  
В ко ро бочці 150 пар в індивіду альній упа ковці

SNR: 29 dB  CE EN 352G2

SNR: 29 dB H:27 M:27 L:26

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 31,6 32,7 30,9 30,6 37,4 29,9 40,3 44,6

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 5,6 5,7 5,9 5,2 8,1 5,1 7,7 5,0

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 25,9 26,5 24,4 27,4 30,4 24,6 33,5 39,6

30214 
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Бе ру ши мно го ра зо вые на съем ном шнур ке. Упа кованы в ко ро боч ке с кре пе-
жемGклип сой. Ме тал ло де тек тор реагирует на встав лен ный ме тал ли че с кий 
ша рик, что, в со че та нии с си ним цве том, по зво ля ет ис поль зо вать бе ру ши в 
пи ще вой про мыш лен но с ти. В ко роб ке 100 ми ни�упа ко вок  
(по 1 па ре бе руш в каж дой)
   
Бе руші ба га то ра зо во го ви ко ри с тан ня на з’єм но му шнур ку.  Упа ковані в ко ро-
бочці з кріплен нямGкліпсой. Ме та ло де тек тор ре а гує на встав ле ну ме тале ву 
куль ку, що в поєднанні з синім ко ль о ром, до зво ляє ви ко ри с то ву ва ти бе руші в 
хар човій про мис ло вості. В коробці 100 міні�упаковок  
( по 1 парі беруш в кожній)

30211 BUP SNR: 17 dB  CE EN 352G2

SNR: 17 dB H:20 M:14 L:10

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 9,0 10,5 14,8 16,0 22,5 28,9 33,1

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 3,0 2,5 3,0 2,5 3,9 3,4 3,8

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 6,0 8,0 11,8 13,5 18,5 25,5 29,8

SNR: 30 dB H:27 M:28 L:27

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 31,4 31,3 29,2 31,4 36,6 30,3 40,8 44,7

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 5,5 4,8 4,8 4,0 6,2 5,7 7,3 5,1

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 25,9 26,5 24,4 27,4 30,4 24,6 33,5 39,6

SNR: 37 dB H:36 M:35 L:34

Частота/Частота, Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 36,2 37,6 36,9 37,7 37,6 47,9 44,6

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 4,5 4,5 3 3,5 3,4 4,3 4,1

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 31,7 33,1 32,5 34,2 34,2 43,6 40,5

30210 SNR: 37 dB  CE EN 352G2

Бе ру ши одноразовые на шнур ке. Ме тал ло де тек тор реагирует на встав-
лен ный ме тал ли че с кий ша рик, что, в со че та нии с си ним цве том, по зво-
ля ет ис поль зо вать бе ру ши в пи ще вой про мыш лен но с ти.  
В коробке 150  пар в индивидуальной упаковке
   
Бе руші од но ра зо во го ви ко ри с тан ня на шнур ку. Ме та ло де тек тор ре а-
гує на встав ле ну ме тале ву куль ку , що в поєднанні з синім ко ль о ром, 
до зво ляє ви ко ри с то ву ва ти бе руші в хар човій про мис ло вості.  
В коробці 150 пар в індивідуальній упаковці

Бе ру ши мно го ра зо вые из термопластика TPR на шнур ке. В ко роб ке 
150 пар в ин ди ви ду аль ной упа ков ке. Ме тал ло де тек тор реагирует на 
встав лен ный ме тал ли че с кий ободок, что, в со че та нии с си ним цве том, 
по зво ля ет ис поль зо вать бе ру ши в пи ще вой про мыш лен но с ти 
  
Бе руші ба га то ра зо во го ви ко ри с тан ня  
з термопластику TPR, на шнур ку. В ко ро бочці 150 пар в індивіду-
альній упа ковці. Ме та ло де тек тор ре а гує на встав ле ний ме тале вий 
обідок, що в поєднанні з синім ко ль о ром, до зво ляє ви ко ри с то ву ва ти 
бе руші в хар човій про мис ло вості

SNR: 30 dB  CE EN 352G230212 
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Лингафони / Лінгафони из синего АБС (акрилобутилстирол) / з синього АБС

Ободок / Обідок    ПВХ, искусственная кожа/ ПВХ, штучна шкіра

Дужка / Дужка регулируется в трех позициях /
 регулюється у трьох позиціях

Вес / Вага 186 г

31030 МАХ 300  CE EN 352G1

SNR: 23,9 dB H:28,7 M:20,9 L:13,0

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 14,7 9,8 14,6 23,2 27,0 31,0 38,6 36,6

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 3,3 4,1 2,8 3,6 3,0 3,9 3,0 5,5

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 11,4 5,5 11,8 19,6 24,0 27,0 35,6 31,1

Лингафони / Лінгафони из желтого АБС (акрилобутилстирол) / з жовтого АБС

Ободок / Обідок ПВХ, искусственная кожа/ ПВХ, штучна шкіра

Дужка / Дужка регулируется, с мягким уплотнителем /
 регулюється, з м'яким потовщенням

Вес / Вага 178 г

31040 МАХ 400  CE EN 352G1

SNR: 25,5 dB H:30,8 M:22,5 L:14,8

Частота/Частота, Hz 125 250 63 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/  
Середне зниження шуму, dB 10,5 17,012,8 23,7 30,1 33,0 39,1 40,9

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 3,0 3,13,4 4,2 3,1 4,0 3,0 4,9

Ожидаемая защита/         
Очікуваний захист 7,5 13,99,4 19,4 27,0 29,0 36,1 36,0

Лингафони / Лінгафони из желтого АБС (акрилобутилстирол) / з жовтого АБС

Ободок / Обідок ПВХ, искусственная кожа/ ПВХ, штучна шкіра

Дужка / Дужка  регулируется и складывается (карманная модель) /
 регулюється та складається (кишенькова модель)

Вес / Вага 255 г

31050 МАХ 500  CE EN 352G1

SNR: 28,5 dB H:34,1 M:26,2 L:15,8

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 13,7 11,4 22,1 29,0 37,5 35,8 38,4 38,5

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 4,5 4,0 4,4 2,2 3,0 3,8 3,8 3,4

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 9,2 7,4 17,7 26,7 34,5 32,0 34,6 35,1

Лингафони / Лінгафони из красного АБС(акрилобутилстирол)/ з червоного АБС

Ободок / Обідок ПВХ, искусственная кожа/ ПВХ, штучна шкіра

Дужка / Дужка регулируется в трех позициях /регулюється у трьох позиціях  

Вес / Вага 166 г

31020 МАХ 200  CE EN 352G1

SNR: 25,7 dB H:30 M:23,1 L:14,5

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/ 
Середне зниження шуму, dB 13,2 10,0 16,6 25,1 31,4 31,7 37,8 34,9

Стандартное отклонение/   
Стандартне відхилення, dB 3,0 3,2 2,8 3,3 3,2 3,2 4,7 6,7

Ожидаемая защита/        
Очікуваний захист 10,2 6,8 13,9 21,8 28,3 28,5 33,1 28,2
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SNR: 30 dB             H:33             M:27        L:19
Наушники с двойной дужкой для ношения  
с каской или другими видами СИЗ

Навушники з подвійною дужкою для носіння 
з каскою чи іншими видами ЗІЗ

31070 MAX 700 

 CE EN 352G1

SNR: 31 dB           H:33           M:28                L:21

Электронные наушники

Електронні навушники

31850 MAX 800  
 CE 

SNR: 29,8 dB       H:32,1        M:27,4         L:19,9

Наушники складные. Лингафоны из желтого АВС. 
Дужка из искусственной кожи. Вес 258 г.

Навушники складні. Лінгафони з жовтого АВС.  
Дужка зі штучної шкіри. Вага 258 г.

31080 MAX 510

 CE 

 CE 

EN 352G1
EN 352G4 EN 352G1

EN 352G3

SNR: 23 dB H:28 M:21 L:12

Частота/Частота, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Среднее снижение шума/  
Середне зниження шуму, dB 14,3 11,3 16,1 25,8 33,1 34,8 32,7 31,0

Стандартное отклонение/   Стандартне 
відхилення, dB 5,7 5,2 6,4 4,6 6,1 4,5 5,5 5,7

Ожидаемая защита/        Очікуваний 
захист 8,6 6,1 9,7 21,2 27,0 30,3 27,2 25,5

60750

Наушники адаптированные для крепления на каску /
Навушники адаптовані для кріплення на каску

Порог болезненных
ощущений

Поріг больових відчуттів

Порог комфортной
слышимости

Поріг комфортної
чутності

Обычный
разговор

Звичайна бесіда
   
  

Порог слышимости
Поріг чутності

   
  

140 dB

130 dB

120 dB

110 dB

100 dB

90 dB

80 dB

70 dB

60 dB

50 dB

40 dB

30 dB

20 dB

10 dB

0 dB

Звук мотора болида Формулы 1
Звук двигуна боліду Формули 1
Пневматическая дрель/
Пневматична дріль
Пожарная сигнализация, бензопила/
Пожежна сигналізація, бензопила

Громовой раскат/
Громовий розкат

Пневматический отбойный молоток/
Пневматичний відбійний молоток

Пожарная сирена, газонокосилка/
Пожежна сирена, газонокосарка
Ручная пила/
Ручна пила
Шум улицы с интенсивным движением/
Гомін вулиці з інтенсивним рухом
Офисная техника/
Офісна техніка
Звук сминаемой бумаги/
Звук папіру, який зминають

Шум жилой улицы/
Гомін житлової вулиці

Шум леса/
Гомін лісу
Тихая комната/
Тиха кімната
Дыхание человека, студия звукозаписи/
Дихання людини, студія звукозапису

Шкала звука / Шкала звуку

Используется  
с каской Classik / 
Використовується 
з каскою Classik 
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Таблица рекомендаций и сравнения наушников
Таблиця рекомендацій і порівняння навушників

Артикул/
Артикул

Защита/Захист

С
кл

ад
н

ы
е/

С
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і

В
ес

/В
аг

а,
 г

.

Рекомендации / 
Рекомендації 

Использование/ Використання
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/
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/ 
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кі
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ас
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ти

, 
d

B
31020 25,7 30 23,1 14,5 Нет/Ні 166

Не использовать 
при сильных 

низкочастотных 
шумах/Не 

використовувати 
при сильних 

низькочастотних 
шумах

В не очень шумных условиях. 
Кратковременно/ 

У не дуже гучних умовах. 
Короткочасно

31030 23,9 28,7 20,9 13,0 Нет/Ні 186

31040 25,5 30,8 22,5 14,8 Нет/Ні 178

Долгий срок службы. 
Дополнительная защита головы/

Довгий термін служби. 
Додатковий захист голови

31050 28,5 34,1 26,2 15,8 Да/Так 255

Среда, где использование  
не постоянно. Высокий уровень 

шума/Середовище,  
де використання не постійне. 

Високий рівень шуму

31070 30 33 27 19 Нет/Ні 234

Среда, где необходима защита 
головы, возможно 

продолжительное использование, 
очень шумные условия/  

Середа, де необхідний захист 
голови, можливо тривале 

використання, дуже гучні умови

31080 29,8 32,1 27,4 19,9 Да/Так 258

Возможно продолжительное 
использование, не постоянный 

шум, при необходимости водить 
транспорт/ Можливо тривале 

використання, не постійний шум, 
при необхідності керувати 

транспортом

31850 31 33 28 21 Да/Так 274

Очень шумные условия, возможно 
продолжительное использование, 

не постоянный шум. Условия, 
когда необходимо слышать 

человеческую речь/  
Дуже гучні умови, можливо 

тривале використання,  
не постійний шум. Умови, коли 
необхідно чути людську мову

60750 23 28 21 12 Нет/Ні н/д

Наушники на каску используются 
при невысоком уровне шума, 

когда необходима одновременно 
защита головы и органов слуха/ 

Навушники на каску 
використовуються при невисокому 

рівні шуму, коли необхідний 
одночасний захист голови  

та органів слуху


