
 

Hantek Audio AS | Org.nr: NO 974538024 MVA | Telefon: 23 16 79 90 | E-post: post@hantek.no 

WWW.HANTEK.NO 

Hantek Audio AS - Ørepropper, hørselvern og in-ear monitoring 

Nylænde 5, 1154 OSLO | PB. 65, Lambertseter, 1101 OSLO 

Telefon: 23 16 79 90  |  E-post: post@hantek.no | Web: www.hantek.no 

Formstøpte ørepropper 

Formstøpte ørepropper vil passe perfekt i ørene til brukeren. De vil ikke falle ut fordi de er for små/store, 

de vil ikke gjøre vondt fordi de er for store  og de vil heller ikke lekke lyd fordi de er for små. Uten 

lydlekkasje vil ørene være helt beskyttet med proppene i ørene.  

Filterne i ACS PRO-serien er i utgangspunktet utviklet for musikk og musikere. På grunn av dette har 

filterne så flate dempningskurver som mulig, noe som gjør at lydgjengivlesen vil være så naturlig som 

mulig. Filterne filtrerer også bort støy godt, noe som gjør at det man skal høre vil komme tydligere fram. 

En formstøpt propp med riktig dempning vil gjøre at brukere med lydsensitivitet, som tidligere har slitt i 

ulike settinger, vil kunne få dempet støy tilstrekkelig. Øret vil ha en mindre belastning, som igjen gjør at 

brukeren blir mindre sliten i støyende omgivelser. 

 

ACS PRO15 Custom Protection: 

PRO15-filterne demper høyfrekvent lyd (skraping med stoler, klirring med bestikk og skrik) og 

bakgrunsstøy, samtidig som de lar en høre tale. Dette gjør at forstyrrende lyder dempes og filtreres bort, 

mens man fortsatt kan føre en samtale naturlig. 

 

ACS PRO20 Custom Protection: 

PRO20-filterne demper nivået mer enn PRO15 og passer godt i mer støyende omgivelser, som på 

treningssenter med hly musikk, konserter, kino o.l. 

 

ACS PRO-serien har også dempningene 10, 17, 26 og impuls, men disse er ikke blant de vi anbefaler 

lydsensitive som et utgangspunkt. 

I og med at oppfatning av dempning og grad av lydsensitivitet er svært individuelt, gir vi alle våre kunder 

30 dagers prøvetid på filterne i proppene sine. Det vil si at man innen 30 dager etter man har mottatt 

proppene sine kan ta kontakt dersom man ønsker å bytte til filtere med sterkere/svakere dempning. 

 

SleepSound: 

Våre SleepSound-propper egner seg godt til soving og avslapping. Disse proppene er hulet ut noe i 

ytterkant, noe som øker komforten når man ligger med øret ned mot puten. SleepSound-proppene vil tette 


