
Ger du dig ut i ösregn utan regn-
skydd blir du genomvåt på några
minuter. Fäller du upp ditt paraply
är det redan för sent, du kommer
att förbli genomvåt resten av dagen!

Det är precis på samma sätt med
höga ljud och buller. Redan efter
några få minuter utan hörselskydd i
en bullrig och högljudd miljö är
skadan skedd. Även om du bär hör-
selskydd resten av dagen har du
redan utsatt din hörsel för mer än
vad örat klarar av. Några få minu-
ters slarv är nästan lika skadligt
som en hel dag i en bullrig och
högljudd miljö. Och en skadad
hörsel går aldrig att reparera.

För att du ska vara garanterad ett
fullgott skydd måste du bära hör-
selskydden 100 % av tiden.

Alla elektroniska funktioner styrs
via distinkta tryckknappar, vilket
gör skydden mycket enkla att
använda. Den inbyggda minnes-
funktionen kommer ihåg dina
senaste inställningar när du aktive-
rar elektroniken.

• Oavsett vilken produkt du väljer är
du garanterad ett förstklassigt hörsel-
skydd med perfekt tätning och pass-
form. 
• CutOff och Supreme ger  dig mer än
ett effektivt hör-selskydd. Du kan dess-
utom enkelt koppla till jaktradio, hund-
pajl och andra externa ljudkällor.
• Den nivåberoende funktionen skydd-
dar hörseln samtidigt som du kan
kommunicera obehindrat med omgiv-
ningen även när skydden är på.

Övriga produkter 

Sordin FM 
Inbyggd FM stereomottagare med hög-
sta ljudkvalitet. Automatisk stationss-
sökning och avstängning.
Minnesfunktion för station och volym.

Våra produkter är enkla att använda

Regn och buller har ett gemensamt 

Tillbehör 

Sordin DUAL 
Ett komplett hörselskydd med CutOff
funktion, inbyggd FM-radio och med-
hörning. Dual Pro kan enkelt anslutas
till externa ljudkällor. 

Sordin CC
Vi har ett brett sortiment av headsets
för tvåvägskommunikation som kan
anslutas till DECT, mobiltelefon, komm-
munikationsradio m m.

Hygiensatsatser 
För att hörselskyddet ska fungera opti-
malt bör du byta hygiensats minst två
gånger per år (vid daglig använd-
ning). Satserna består av tätningsring-
ar, dämpskum och mellanringar.

Hygiensats CutOff Art.nr 60084
Hygiensats Supreme Art.nr 60089 
Hygiensats EXC Art.nr 60080
Hygiensats HPE Art.nr 60083

Anslutningskablar
3,5 mm sterokontakt Art.nr 60120
3,5 mm monokontakt Art.nr 60121
(standard i alla produkter
med AUX-ingång)
2,5 mm monokontakt Art.nr 60122
Handsfree 2,5 mm stereo Art.nr 60123



Lyssna på oss innan det är för sent!
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CutOff
Pro

Supreme
Basic

Supreme
Pro

Supreme
Pro+

Art.nr.

Justerbart bygeltryck

Hopfällbar bygel

Ljudkvalitet

Ljudnivåbegränsning, 
max 82 dB

AUX ingång

Aktiv ljudnivåbegränsare
AUX ingång (max 82 dB)

3,5 mm monokabel ingår

Förstärkning av
omgivningsljud

Minne för volyminställning

Automatisk avstängning

Varning vid låg
batterispänning

Batterityp

Batterilivslängd, ca timmar

Vikt utan batterier (gram)

Testad enl CE standard

CE godkänd

Art.nr. hygiensats

Ljuddämpning, SNR (dB)

Ljuddämpning, H/M/L (dB)

Teknisk
specifikation

EXC HPE CutOff
Basic



Skydd, förstärkning
och kommunikation
– hörselskydd med många funktioner



Skydda din hörsel 
med effektiva och bekväma hörselskydd

Hörseln är ett av våra viktigaste och känsligaste
sinnen. Och den som utsätter sin hörsel för höga
ljud och buller löper tyvärr stor risk att drabbas av
onödiga och besvärliga hörselskador. 

Men det går att undvika. I dag finns det ett stort
utbud av effektiva och säkra hörselskydd som
skyddar din hörsel från livslånga skador. Det gäller
bara att välja rätt.

Ett optimalt hörselskydd ska inte märkas. Det
ska vara så bekvämt att du bär det hela tiden och
det ska fungera i alla situationer. Hög komfort,
kvalitet och driftsäkerhet kännetecknar alla våra
produkter. Det gäller oavsett om du väljer ett
skydd med basfunktioner eller ett högteknolo-
giskt skydd med avancerad elektronik. 

All produktutveckling och
produktion sker i Sverige.
Att priset dessutom är
bra gör bara våra hör-
selskydd ännu bätt-
re. Välkommen
till Sordin.

www.sordin.com



Sordin CutOff
CutOff funktionen fungerar som ett effektivt
och skyddande filter. Den begränsar de
skadliga ljuden men släpper igenom viktig
information som tal och varningsrop. För
att undvika skadliga nivåer är ljudet via
högtalarna begränsat till max 82 dB.

Passiva hörselskydd
Ett passivt hörselskydd är ljudisolerande
och skyddar mot höga ljud och buller. Våra
passiva hörselskydd har högsta komfort och
ljuddämpning. EXC är framtagen för att
passa de flesta bullersituationer och HPE är
lämplig i miljöer med extremt högt buller.

CutOff Basic
Inbyggd medhörning,
skyddar utan att isolera.
Enkel teknik med de vik-
tigaste basfunktionerna.

• Släpper igenom tal och 
annat oskadligt ljud sam-
tidigt som det skyddar mot
skadliga ljudnivåer från
t ex gevär och pistol.

• Ljudåtergivning i stereo och
förstärkning 1:1, förstärker 
ej omgivningsljud.

• Automatisk avstängning 
spar batterier.

• Justerbart bygeltryck för 
individuell anpassning.

• Polstrad, bred bygel ger
hög komfort.

CutOff Pro
Utvecklad med den
senaste tekniken.
Naturlig ljudåtergivning
i stereo och extremt
lång batterilivslängd.
Inbyggd medhörning
och ljudförstärkning. 

• Förstärker tal och annat 
oskadligt ljud samtidigt
som det skyddar mot
skadliga ljudnivåer.

• 1000 timmars batterilivs-
längd och automatisk 
avstängning.

• AUX-anslutning för externa 
ljudkällor, t ex jaktradio 
och hundpajl. Kabel med 
3,5 mm monokontakt ingår.

• Justerbart bygeltryck för 
individuell anpassning.

• Polstrad, bred bygel ger 
hög komfort.

HPE
Hög komfort och myck-
et bra ljuddämpning. 

• Bred bygel med mjuk pol-
string ger säker och 
bekväm passform.

• Justerbart bygeltryck för 
individuell anpassning.

• Mjuk och flexibel tätnings-
ring ger hög komfort och
bra ljuddämpning.

EXC
Passar de flesta bullersi-
tuationer. Säker och
bekväm passform.

• Bred bygel med mjuk pol-
string ger hög komfort.

•Justerbart bygeltryck för
individuell anpassning.

•Formgjuten ljudabsorbent 
ger extra utrymme för örat.

Skydda hörseln och lyssna på skjutledaren samtidigt.
Med CutOff funktionen undviker du de skadliga ljuden
men kan ändå kommunicera obehindrat med din
omgivning. 

Hjässbygel Art.nr 22010Hjässbygel Art.nr 20010

Hjässbygel Art.nr 25000Hjässbygel Art.nr 35000



Supreme bygger på den senaste
tekniken med mycket hög ljudkva-
litet, medhörning och bra rikt-
ningsegenskaper. Det betyder att
svaga ljud som avlägsna hundskall,
annalkande djur och varningssigna-
ler förstärks samtidigt som skadliga
ljud från gevärsskott, buller m m
effektivt filtreras bort.

Hög komfort och driftsäkerhet
Supreme är konstruerade för att
tåla tuffa miljöer. Centrerad kabel-
genomföring minskar risken för

kabelslitage och eliminerar stora
öglor som kan haka i buskar och
grenar. Automatisk batteriavstäng-
ning är ett extra plus. Supreme är
dessutom ihopfällbara, tar liten
plats i packningen och är lätta att
ta med sig.

Alla elektroniska funktioner styrs
via ett tangentbord. För att undvika
skadliga nivåer är ljudet via högta-
larna begränsat till max 82 dB.

Välj modell efter behov
Sordin Supreme finns i olika utför-

anden. Du väljer själv graden av
ljuddämpning eller elektronisk
utrustning. Med AUX-ingång
ansluter du enkelt externa ljudkäll-
lor som jaktradio, hundpejl och
mobiltelefon. Då kan du kommu-
nicera obehindrat utan att lyfta på
hörselskyddet!

Med Supreme ligger du garante-
rat steget före dina jaktkamrater.
Att du dessutom slipper livslånga
hörselskador gör inte saken sämre.

Effektiv ljuddämpning och förstärkning samtidigt
- en fullt möjlig kombination med Sordin Supreme

www.sordin.com

Supreme Pro
Vår toppmodell. Ett
optimalt skydd med hög
förstärkning, AUX-
ingång och vattentätt
batterifack. Båda
kåporna avfasade för
att passa både höger-
och vänsterskyttar.

• Två separata, väl skyddade
mikrofoner för optimal
stereoeffekt och riktnings-
verkan.

• Hög förstärkning och natur-
troget ljud utan ”klipp”.

• Ca 600 timmar drifttid med
två standard AAA batterier.

• AUX-ingång för anslutning 
till externa ljudkällor, t ex 
jaktradio och hundpejl. 
Kabel med 3,5 mm mono-
kontakt ingår.

Artikelnr 75302 Artikelnr 75200

Supreme Basic
Enkel teknik med de vik-
tigaste basfunktionerna.
Båda kåporna avfasade
för att passa både
höger- och vänsterskytt-
tar.

• Två separata, väl skyddade
mikrofoner för optimal
stereoeffekt och riktnings-
verkan.

• Ljudåtergivning max 1:1, 
förstärker ej omgivnings-
ljud.

• Ca 300 timmar drifttid med
två standard AAA batterier.

• Kan även fås med AUX-
ingång.

Artikelnr 75300
Artikelnr 75301 (med AUX-
ingång och kabel med 3,5
mm monokontakt)

Supreme Pro+
Skyddet för dig som
behöver högre ljudd-
dämpning. Pro+ har
större kåpor utan fasad
nederkant. Den extra
volymen ger ökat skydd
mot höga ljud.

• Två separata, väl skyddade
mikrofoner för optimal
stereoeffekt och riktnings-
verkan.

• Hög förstärkning och natur-
troget ljud utan ”klipp”.

• Ca 600 timmar drifttid med
två standard AAA batterier.

• AUX-ingång för anslutning 
till externa ljudkällor, t ex 
jaktradio och hundpejl. 
Kabel med 3,5 mm mono-
kontakt ingår.


