
Bescherm kinderoren
Kinderen worden te vaak blootgesteld aan te veel en te hard lawaai. Onderzoek 
heeft aangetoond dat hierdoor 1 op de 8 kinderen blijvende gehoorschade 
heeft. Lawaai kan jonge kinderen ook overbelasten, waardoor zij last krijgen 
van concentratie- en slaapproblemen en stress.

Multifunctioneel
De Alpine Muffy oorkap is speciaal ontwikkeld voor de bescherming van kleine 
kinderoren en kan in veel lawaaiige situaties gebruikt worden, o.a. bij feesten, 
optochten, vuurwerk, auto- en motorraces en muziekconcerten. Deze kinder-
oorkap is ook zeer geschikt voor beter geconcentreerd leren en lezen thuis en 
op school. 

Past bij elk kind
De robuuste en comfortabele Alpine Muffy is gemaakt van hoogwaardig kunst-
stof. Dankzij de verstelbare, met zachte stof bedekte, hoofdband past de Muffy 
perfect bij elk kind op het hoofd en kan de oorkap met het kind ‘mee groeien’. 
De Alpine Muffy gehoorkap is geschikt voor kinderen van alle leeftijden. Echter 
adviseren wij de oorkap niet bij kinderen jonger dan 2 jaar te gebruiken.

Hip design
De Alpine Muffy is er in een roze, blauwe, zwarte en witte uitvoering. Alle vier 
met een vrolijk gestreepte zachte hoofdband. 

Protect&Go bag
Alpine heeft een tasje ontworpen om de oorkap handig en hygiënisch in op te 
bergen. In elke verpakking zit een Protect&Go bag.

Unieke productkenmerken
•	 Zeer	comfortabel	door	zachte	hoofdband
•	Verstelbaar,	gaat	jaren	mee
•	 Inklapbaar,	makkelijk	meenemen	en	opbergen
•	 In	vier	kleurstellingen,	voor	jongens	én	meisjes
•	Robuust	en	duurzaam,	zeer	goede	kwaliteit	
•	Met	handig	Protect&Go	opbergtasje
•	Makkelijk	te	reinigen	
•	Dutch	Design

Stoere oorkappen voor kinderen 

Inhoud van de verpakking
Kinderoorkap
Protect&Go opbergtasje
Gebruiksaanwijzing



Dutch Design 
Het ontwerp van de Alpine oorkappen en van de verpakking 
is een exclusief Dutch Design. 

Alpine Hearing Protection - 
Blijvend innovatief 
Alpine	Nederland	BV	is	opgericht	in	1995	en	is	een	van	de	
weinige fabrikanten ter wereld die gehoorbescherming als 
core business heeft. Wij zijn voortdurend bezig onze 
producten verder te ontwikkelen in samenwerking met 
eindgebruikers. De oordoppen van Alpine worden wereld-
wijd verkocht in ruim 40 landen. Alle producten van Alpine 
zijn officieel getest door onafhankelijke keuringsinstanties 
en hebben de CE-markering. 

1.	 Fréquences,	Frequenz,	Frequentie,	Frecuencia.	
2.	 	Atténuation	moyenne,	Mittelwert	der	Schalldämmung,	Gemiddelde	dempingswaarde,	

Atenuación media. 
3.	 Déviation	standard,	Standardabweichung,	Standaard	afwijking,	Desviación	estándar.	
4.	 	Protection	effective,	Angenommene	Schutzwirkung,	Verwachte	dempingswaarde,	
	 Valor	de	atenuación	previsto.

H=28	M=22	L=15	SNR=25

1 Frequency Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2 Mean Attenuation dB 13,3 13,1 15,3 22,7 31,9 33,8 36,8 28,6

3 Standard Deviation dB 5,1 3,5 3,0 3,6 3,9 3,0 3,9 6,4

4 Assumed Protection in dB (APV) 8,2 9,6 12,3 19,1 28,0 30,8 32,9 22,2

ATTENUATION DATA Alpine Muffy • Tested according to EN 352-1: 2002

Hoofdband met zachte 
voering van huidvriendelijk 
materiaal

Meerdere lagen 
geluidreducerend foam

Verstelbare 
hoofdband, 
past altijd

Inklapbaar, om 
compact mee te 
nemen

Onbreekbare schelp
Hygiënische en 
goed reinigbare 
toplaag

Comfortabel 
foam voor zeer 
goede pasvorm 
en afsluiting


