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Technický list

3M™ Peltor™ ComTac™ XP
MT17H682FB-**

Popis výrobku
Náhlavní souprava Peltor™ XP je navržena tak, aby pomohla snížit vystavení nebezpečným úrovním hluku, zlepšila situační povědomí 
a současně umožnila obousměrnou rádiovou komunikaci v hlučných prostředích.

Hlavní přednosti:
• Určen pro pohodlné používání s balistickou helmou
• Ochrana sluchu
• Útlum závislý na úrovni hluku pro situační povědomí
• Snadné použití a obsluha
• Skládací pro snadné skladování a přepravu
• Konfi gurační nabídka (skrytá)
• Funkce: čas uvolnění, vyvážení, režim ztlumení externího zvuku, 

režim ekvalizéru, režim ucpávek (udržuje situační povědomí 
při použití v kombinaci s ucpávkami)

• SNR 40 dB při kombinaci s ucpávkami
• Automatické vypínání po dvou hodinách nečinnosti
• Není potřebné stahovat software, není potřebné externí 

napájení, jedná se o kompletní samostatnou náhlavní soupravu 
se zabezpečením proti selhání

 - Ověřeno v boji
• Vyzkoušen podle vojenských norem

(A:1) Drát náhlavní pásky
(A:2) Náhlavní páska
(A:3) Vycpávka náhlavní pásky
(A:4) Mikrofon pro funkci útlumu závislého na úrovni hluku
(A:5) Kryt baterií
(A:6) Zapnutí/vypnutí a zesílení/zeslabení hlasitosti
(A:7) 2 × baterie AAA



3M™ Peltor™

Aplikace
Produkt Peltor ComTac XP je určen pro použití vojáky pěchoty 
a pohotovostními jednotkami při vymáhání práva.

Normy a homologace:
Směrnice pro OOP 89/686/EEC
Směrnice EMC 89/336/EEC
MIL-STD-810F
EMC-MIL-STD-461F

Verze:
Popis  Č. výrobku EAN/UPC Barva

MT16H682FB-02 Comtac XP XH001660584 7318640047297 Olivově zelená

MT16H682FB-08 SV Comtac XP XH001660592 7318640047303 Černá

Příslušenství a náhradní díly:
Popis  Č. výrobku EAN

1079SV Kryt baterií 11003065544 93045933242

HY68 Hygienická sada XH001652482 7318640025615

 (tlumicí polštáře a pěna)

Útlum

MT17H682FB-**

Frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Střední útlum (dB) 11,5 17,9 27,8 30,0 32,1 36,2 40,3
Standardní odchylka (dB) 2,5 2,7 1,8 2,3 3,0 2,0 3,1
Hodnota předpokládané ochrany (dB) 9,0 15,3 25,9 27,7 29,1 34,2 37,2

SNR=28 db H=31 db M=25 db L=16 db
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Technický list

Co je v krabici:
1 × ComTac XP
1 × Uživatelská příručka
2 × Baterie AAA

Technické specifi kace:
Napájení: Typ baterie: 2 × AAA baterie 1,2-1,5 V
Doba provozu: ~ 500h (závisí na bateriích a teplotě)
Čistá hmotnost: 285g (včetně baterií)
Provozní teplota: -40 °C až +55 °C (v závislosti na bateriích)
Skladovací teplota: -50 °C až +70 °C

Důležité upozornění:
Společnost 3M nepřijímá žádnou odpovědnost, přímou ani nepřímou (včetně, ale ne výhradně, ztrát zisku, ztrát obchodních příležitostí 
anebo dobrého jména), vyplývající z jakýchkoliv informací poskytnutých zde společností 3M. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti 
tohoto zboží pro jeho zamýšlené použití. Nic v tomto prohlášení nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost společnosti 3M za úmrtí nebo 
zranění osob vzniklé následkem jejich vlastní nedbalosti.


