
SOVPROPPAR FÖR VILA

I paketet
Typ Formgjuten

Material  Hypoallergenisk silikon

Mjukhet  40 Shore

Färger   

Typiska användare   Ljudkänsliga 

  Skiftarbetare 

  Resande 

  Studenter

  Sitter perfekt utan att skava under natten

  Mjukt material som är skonsamt för huden

  Släpper igenom väckarklockan och brandlarmet

  Klargul silikon gör dem lätta att hitta om de trillar ur

  Specialdesignat och slitstarkt etui ingår

Detaljer

 Sovproppar

 Tåligt etui

 Bruksanvisning
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Specifikation: Hörselskydden är certifierade av IFA (reg.nr 0121), 53757 
Sankt Augustin, Tyskland. Certifieringsinspektion enligt förordning EU 
2016/425 och produktionskontrollmodul D utfördes av PZT, 26389 
Wilhelmshaven, Kenn.no.: 1974, Tyskland. För en kopia av försäkran 
om överensstämmelse, kontakta Bellman & Symfon.

Bellman Chill
Sovproppar för ostörd vila

Att få vila ostört är avgörande för vår hälsa och vårt 
välbefinnande. I vardagen finns det mycket som kan 
störa, allt ifrån trafikbrus till stökiga grannar eller en 
partner som snarkar. 

Bellman Chill sovproppar är formgjutna efter dina 
öron och dämpar oljudet så att du kan vila ostört. 
De är mjuka och behagliga och speciellt framtagna 
för dig som sover lätt, arbetar i skift eller behöver 
koppla av på resan. De är också bra om du behöver 
arbetsro i ett öppet kontorslandskap eller lugnt och 
tyst omkring dig när du studerar inför tentan.

Mjuka och behagliga
Bellman Chill formas efter ett avtryck av din hörselgång 
och framställs för hand i mjukt och behagligt material 
som är skonsamt för huden. De sitter därför säkert och 
bekvämt på plats medan du vilar, även om du rör dig 
mycket i sömnen.

Bellman Chill har en unik skålformad design som gör 
att du inte upplever något tryck i örat när du sover 
på sidan och har en klarlackad yta som effektivt stöter 
bort smuts. 

Dämpar effektivt
Tänk på att även med täta proppar så blir det aldrig 
helt tyst eftersom vi också tar upp ljud genom kroppen. 
Bellman Chill dämpar de ljud som stör mest, som till 
exempel trafikbuller, stökiga grannar eller snarkningar. 
Däremot släpper de igenom viktiga varningssignaler 
som till exempel brandlarmet.


