
SOWEI Free er Audiovox’ formstøbte høreværn eller ørepropper til MC eller anden motorsport. 
De er kompakte, meget diskrete og designet til brug under en hjelm. Et problem med almindelige 
ørepropper er at de ikke er designet til brug under en hjem og derfor let kan falde ud eller få 
ømme øregange fordi hjelmen trykker dem for langt ind i øret.
SOWEI Free er lavet af en blød medicinsk silikone og er meget behagelige i brug. Støjfilteret i 
høreværnene tillader at øret kan trykudligne, hvilket betyder at brugeren kan anvende dem hele 
dagen uden ubehag. 
Høreværnene leveres med et 26 dB støjfilter som dæmper ulineært, hvor højfrekvente lyde som 
vindstøj dæmpes mest, mens mellemfrekvente og lavfrekvente lyde som tale og motoren 
dæmpes mindst. Det gør brugeren i stand til at anvende hjelmens intercom uden problemer 
mens man stadig kan høre trafikken, udrykningskøretøjer og ikke mindst motoren. 
Derved kan man bedre koncentrere sig om at nyde sine ture og opnå den fulde oplevelse. Vigtigst 
af alt reduceres risikoen for en susende fornemmelse i ørerne, når man kommer hjem fra 
køreturen eller racerbanen.

Fordele: 

• Dæmper skadelig køre- og vindstøj med 26 
dB

• Perfekt pasform til brug under hjelmen

• Kommunikation stadig mulig via intercom

• Blød og allergivenlig medicinsk silikone

• Leveres i mange farver

• CE certificeret

Anvendelse:

• Til brug under hjelmen til at dæmpe vind og 
motorstøj

Forebygger:

• Høreskader

• Tinnitus

• Lydoverfølsomhed

Formstøbte Motorcykelhøreværn
SOWEI Free
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Filter:

HLFxs 26 Gul
SNR = 26 dB | L = 21 dB | M = 23 dB | H = 28 dB

HLFxs 20 Sort
SNR = 20 dB | L = 12 dB | M = 17 dB | H = 25 dB
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Frekvens (Hz)
HLFxs 26 Gul HLFxs 20 Sort

SOWEI Free
Teknisk data

Produkt: Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

HLFxs 26 Gul dB 20,0 20,3 20,6 21,4 28,9 31,7 28,4

HLFxs 20 Sort dB 6,4 10,5 11,8 19,1 26,6 28,2 24,0

Lyddæmpning

Alle efterstående produkter opfylder kravene til CE mærkningen og 
produktovervåges af PZT GmbH, Bismarckstraße 264 B, 26389 
Wilhelmshaven, Tyskland. Identifikationsnummer 1974. 

Juridisk producent:
HÖRLUCHS HEARING GMBH & CO. KG
Bergseestraße 10
D - 91217 Hersbruck


