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Opis izdelkov – Alpine ušesni čepi s filtri 
 
 

SleepSoft® 
Sleepsoft ušesni čepi absorbirajo hrup iz okolice in smrčanje, še vedno pa boste slišali hišni 
zvonec ali budilko. Ušesni čepi in filtri so izdelani iz mehkih materialov, ki omogočajo izredno 
udobno uporabo tudi med spanjem. 
Primerni so za osebe, ki spijo na boku ● Po potrebi se jih zlahka skrajša ● Priloženo Alpine 
Cleaner sredstvo za čiščenje ● Edini ušesni čepi za spanje z mehkimi filtri 
 

PartyPlug™ 
PartyPlug ušesni čepi absorbirajo glasno glasbo in preprečujejo piskanje v ušesih med 
koncerti, festivali ali drugimi glasbenimi prireditvami. Kvaliteta zvoka je kljub uporabi 
vrhunska, prav tako pa se lahko brez težav pogovarjate z drugimi ljudmi. 
Transparentni ● V ušesu komaj opazni ● 100% kvaliteta zvoka glasbe ● Priložena priročna 
Alpine Miniboxx škatlica za shranjevanje ● Izredno udobni 
 

FlyFit® 
FlyFit ušesni čepi preprečujejo nastanek razlike v zračnem tlaku in bolečine v ušesih med 
letenjem. Absorbirajo nadležen ropot letal, vlakov ali avtobusov in omogočajo, da na vašo 
destinacijo prispete spočiti. Mehki filtri omogočajo izredno udobno uporabo. 
Primerni za dolgotrajno uporabo ● Priloženo Alpine Cleaner sredstvo za čiščenje ● 
Omogočajo pogovore ● Edini ušesni čepi za letenje z mehkimi filtri ● Po potrebi se jih zlahka 
skrajša 
 

SwimSafe™ 

SwimSafe ušesni čepi ščitijo ušesa pred vdorom vode med plavanjem, tuširanjem in ostalimi 
vodnimi aktivnostmi. Uporabljamo jih lahko v primeru vnetja ušes ali preventivno proti 
nastanku vnetja ušes. Posebno izdelani filtri omogočajo poslušanje zvoka iz okolice in jasno 
razumevanje govora. 
Se ne potopijo ● Zadržujejo vodo, prepuščajo zvok ● Ščitijo pred mrzlim vetrom ● Priložena 
priročna Alpine Miniboxx škatlica za shranjevanje ● Ščitijo pred vnetjem ušes 
 

WorkSafe™ 

WorkSafe ušesni čepi ščitijo uho pred škodljivim in neprijetnim hrupom na deloven mestu ali 
doma. Še vedno lahko slišite opozorilne zvoke kot so alarmi in poslušate govor. Primerni so 
za vse mojstre in tiste, ki delajo v ropotu. 
Varujejo pred izgubo sluha ● Preprosto nameščanje in odstranjevanje zaradi posebne 
podaljšane oblike ● Udobno jih lahko uporabljate cel dan ● Priložena Alpine vrvica za 
preprečitev izgube 
 

Pluggies Kids® 
Pluggies Kids ušesni čepi so posebno oblikovani in namenjeni zaščiti občutljivih otroških ušes 
pred hrupom, glasno glasbo in vodo. Mehki in udobni ušesni čepi se lahko uporabljajo za 
razne namene in so primerni za otroke od 3. do 12. leta starosti. 
Varujejo pred izgubo sluha ● Omogočajo večjo zbranost v šoli ● Priloženih šest zabavnih 
nalepk ● Omogočajo poslušanje govora ● antialergični material 
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Temeljni razlogi za nakup in uporabo ušesnih 

čepov 
 Izguba sluha je nepopravljiva 

 Izpostavljanje pretiranemu hrupu lahko privede do naslednjih težav: 
 Izguba sluha zaradi ropota 
 Utrujenost 
 Izguba koncentracije 
 Visok krvni pritisk  
 Stres 
 Glavoboli 

 

Zakaj izbrati ušesne čepe Alpine? 
 AlpineAcousticFilters filtri absorbirajo škodljiv hrup, še vedno pa omogočajo nemoteno 

poslušanje glasbe, govora in zvoka iz okolice.

 Izdelano iz izredno udobnega AlpineThermoShape (ATS) materiala, katerega omehča toplota 
ušesa, nato pa se prilagodi obliki sluhovoda. 

 ATS material je antialergičen in ne vsebuje silikona. 

 Revolucionarni model ušesnih čepov. 

 Odlično razmerje med ceno in kvaliteto. 

 Temeljito preizkušeno in učinkovito. 

 Ocena 9.2/10 s strani Googla. 

 Za večkratno uporabo. 

 Preprosto čiščenje. 
 

Primerjava zaščit sluha 
 Ušesni čepi iz pene Alpine ušesni čepi 

Absorbira le škodljiv hrup - + 
Ohranja razumljivost govora - + 
Preprečuje občutek zaprtja - + 
Udobna uporaba - + 
Uravnavanje zračnega tlaka - + 

Higiensko  
+ 

(za enkratno uporabo) 
+ 

Za večkratno uporabo - + 
Možnost čiščenja - + 
Prilagodljiva dolžina - + 

 
 
 
 
 

Za dodatna naročila se obrnite na: 

AUDIO BM d.o.o. 

Letališka cesta 5 

1000 Ljubljana 

Epošta: info@audiobm.si 

Telefon: 059 044 055 

Več informacij: www.audiobm.si 

 


