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Nyd alle livets lyde uden 
skadelig støj

Døgnet rundt er du omgivet af lyde. . Nogle af 
lydene er behagelige og gør, at  vi nyder gode 
øjeblikke ekstra meget, men andre lyde kan være 
både ubehagelige og sågar skadelige. 
 
Hverdagsbegivenheder som havearbejde og 
flyrejser kan rent faktisk medføre lydniveauer 
over det acceptable (80-85 dB). Da du har fokus 
på andre ting, ”blender” disse lyde  sig ind og gør 
din hørelse ”følelsesløs,   hvilket med tiden kan 
gøre skade. 
 
Andre hverdagssituationer kan udgøre en endnu 
større risiko. Høj musik, støj fra tunge maskiner og 
lyde fra affyring af våben kan på blot få minutter 
beskadige din  – nogle gange sågar med det 
samme. Heldigvis har AudioNova en række 
forskellige løsninger til sådanne situationer.*

Du kan få flere oplysninger på
www.audionova.dk

Beskyttende AudioNova™-ørepropper 
med støjfiltre til alle situationer



Høj, højere, højest – 
skadelige støjniveauer

Sluk ikke for verden -  blot for 
støjen

Hvor højt er for højt? Helt almindelige 
hverdagslyde kan være skadelige, særligt hvis 
man eksponeres meget for dem. Nedenstående 
diagram viser, hvor lang tid man uden risiko 
for høreskader kan opholde sig i støjende 
omgivelser med det anførte støjniveau.

Man kan lukke øjnene , men ikke ørerne. Man kan 

således ikke lukke skadelige lyde ude, og det er 

derfor ekstra vigtigt at vide, hvad der kan skade 

din hørelse, og hvordan du kan undgå det.

Prøv selv!
Man skal høre det, før man tror det.

AudioNova bygger på avanceret filterteknologi. Med disse 
filtre kan du begrænse og helt bortfiltrere skadelig lyd, men 
stadig deltage fuldt ud i samtalerr og aktiviteter. 

Det er vigtigt at bemærke, at AudioNova-ørepropperne ikke 
blokerer lyden, så du ikke kan høre verden omkring dig. De 
finjusterer i stedet lyden via dæmpning, som er en metode til 
at begrænse og bortfiltrere lyd.

Standardfiltre dæmper kun højre frekvenser, hvorimod net- 
og membranfiltre dæmper både høje og lave frekvenser. Det 
giver dig  mulighed for at opleve en helt naturlig lyd, samtidig 
med at du  er helt beskyttet.

Der er dog ikke nogen ”one size fits all” – forskellige situationer 
kræver forskellige løsninger. AudioNova har derfor udviklet 
filtre til forskellige situationer og kan også tilbyde dig både 
skræddersyede og universelle ørepropper i standardstørrelser, 
der  beskytter din hørelse. 

Jægere og sportsskytter står over for andre lydmæssige 
udfordringer end bygningsarbejdere og personer, der arbejder 
tæt på tunge maskiner mange timer i træk. Havearbejde, en 
tur på motorcyklen, en middag på en støjfyldt restaurant, en 
snorkende person i soveværelset og sågar svømning  giver 
også nogle helt særlige udfordringer.

Så uanset om du lytter til høj musik hele dagen på en festival, 
eller du er tilskuer til et racerløb, har AudioNova avancerede og 
skræddersyede ørepropper, der kan hjælpe dig med at beskytte 
din dyrebare hørelse.

Kildedecibelskala: www.cdc.gov

Lyde fra affyring af våben

Straks
140 dB

Motorsave

Efter mindre end 5 minutter
105 dB

Koncert/festival

Efter 15 minutter
100 dB

Støjfyldte restauranter

Efter 2 timer
90 dB

Motorcykel

Efter 50 minutter
95 dB

Flykabine
80 dB



Få en helt rolig og dyb søvn. Med AudioNova™ 

SleepTight Pro kan du sove som en drøm.

Mange mennesker har svært ved at sove ordentligt i støjende 
omgivelser. Nogle kan ikke sove på grund af trafikstøj, larm 
fra skraldemænd, der tømmer skraldespandene eller  støj fra 
naboens gøremål. Personer, der arbejder om natten, skal ofte 
sove om dagen, når alle andre er vågne. Forretningsfolk skal 
ofte sove på ukendte hoteller, hvor der er støj fra elevatoren, 
hotelbaren, hotellets køkken osv.

Og vi kender alle en, der snorker... Du vil nok blive overrasket, 
hvis vi fortæller dig, at selv en moderat snorken kan nå 
lydniveauer på op til 50-60 dB! Til sammenligning har et 
almindeligt bilhorn et lydtryk på ca. 90 dB! (Og ja. Kraftig 
snorken kan nå et lydtryk på hele 90 dB).

AudioNova™ SleepTight Pro-ørepropper reducerer en række 
forstyrrende lyde, og deres ekstrabløde silikonemateriale 
trykkes sammen, når du lægger hovedet på puden, så du slet 
ikke kan mærke dem..

Sov bedre og tungere, end  
du nogensinde havde drømt om

AudioNova™ SleepTight Pro

Disse mini silikoneørepropper er 
skræddersyet til den enkelte.

AudioNova™ SleepTight

Disse ørepropper fås 
i 3 standardstørrelser.



AudioNova™ InFlight Pro-ørepropper bortfiltrer 

baggrundsstøj, så du kan nyde roen både i 

lufthavnen og på selve flyveturen.

AudioNova™ InFlight Pro-ørepropper er særligt udviklede til 
at give dig en rolig og afslappende flyrejse. Du kan have dem 
i ørerne hele dagen – både ved gaten, i lufthavnens lounge 
og om bord på flyet – for at reducere baggrundsstøjen fra 
motoren, andre passagerer og multimedieenheder osv.

De særlige filtermembraner er også med til at modvirke 
ændringerne i kabinetrykket mellem start og landing. Du får 
derfor en mere rolig start og en mere behagelig flyrejse.

AudioNova™ InFlight Pro er ikke elektroniske, så du kan have 
dem i under hele flyrejsen.

Sig farvel til støjende flykabiner 
og larmende lufthavne

AudioNova™ InFlight Pro

Skræddersyede ørepropper med 
et blåt filter, som sikrer perfekt 
pasform og optimal beskyttelse 
af din hørelse. Fås i to forskellige 
typer materiale (silikone og 
akryl) og to forskellige størrelser 
(Full Concha og Mini).

AudioNova™ InFlight

Disse beskyttende ørepropper 
fås i 3 standardstørrelser og har 
et hvidt filter.



Uanset om du arbejder hjemmefra eller på 

kontoret, er der situationer, hvor du har brug for 

ro. Behageliget ørepropper, som du kan have i 

ørerne hele dagen, er både med til at øge din 

koncentration og give mindre stress.

AudioNova™ Focus Pro er en både behagelig og diskret løsning, 
der kan reducere baggrundsstøjen i hverdagen. 

Hvis du arbejder på kontoret, kan støj fra airconditionanlægget, 
blæseren i computeren eller kollegernes snak og latter gøre det 
svært at fokusere på arbejdet. Og hvis du arbejder hjemmefra, 
kan børn, der beder om hjælp til skolearbejdet eller leger i 
huset, også være en forstyrrende faktor.  Når så telefonen ringer 
oveni, kan det virkelig være svært at bevare koncentrationen.

AudioNova™ Focus Pro er udviklet til at reducere alle disse 
lyde til et niveau, hvor det stadig er muligt at fokusere på 
arbejdet. Ørepropperne gør, at disse lyde bliver en del af 
baggrundsstøjen, samtidig med at du kan deltage fuldt ud i 
samtaler, så du ikke føler dig isoleret fra omverdenen. De er 
udviklet til, at de kan sidde i ørerne hele dagen uden at irritere.

Hold baggrundsstøjen 
i baggrunden

AudioNova™ Focus Pro

Skræddersyede mini 
silikoneørepropper med et 
gennemsigtigt filter, som sikrer 
perfekt pasform og optimal 
beskyttelse af din hørelse.



Nyd din yndlingsmusik helt uden risiko for 

hørelsen. Lydsystemer på festivaler, natklubber, 

barer, diskoteker eller ved privatfester er ofte på et 

skadeligt lydniveau. Dette kan medføre  tinnitus, 

hyperacusis/lydoverfølsomhed og sågar langsigtet 

hørenedsættelse.

AudioNova™ Music Pro er udviklet til koncertgængere og 
musikentusiaster. Det er en diskret hørebeskyttelse, som er 
særligt udviklet til situationer, hvor du lytter til høj musik i flere 
timer eller sågar hele dagen. 

 Det er et akustisk net- og membranfilter, som jævnt dæmper 
(eller reducerer) både lav- og højfrekvent støj, så du kan nyde 
musikken, som den er, uden at være bange for at skade din 
hørelse.

AudioNova™ Music Pro-ørepropper tilbyder filtreret lyd i alle 
frekvenser, så du sikkert kan nyde musik på op til102 dB i op til 
8 timer. Man skal høre det, før man tror det.

Sød musik i dine ører

AudioNova™ Music Pro

Skræddersyede mini ørepropper, 
som sikrer perfekt pasform 
og optimal beskyttelse af din 
hørelse. Fås i to forskellige typer 
materiale (silikone og akryl) med 
et lineært dæmpningsfilter i 
tre forskellige styrker: hvid (lav), 
platin (medium) og guld (høj).

AudioNova™ Music

Disse beskyttende ørepropper 
fås i 3 standardstørrelser og har 
et grønt filter.



En lang række forskellige typer værktøj til hus og have kan 
producere meget høje lydniveauer, f.eks. hækkeklippere, 
græsslåmaskiner, løvblæsere, borehamre, motorsave, 
vinkelslibere, boremaskiner, slibemaskiner og rundsave. 
Resultatet kan være, at du  får en ringen for ørerne (tinnitus) og 
i værste fald permanente skader.

AudioNova™ Active Pro-ørepropper er den optimale 
hørebeskyttelse til støjende arbejde. De bortfiltrerer skadelige 
lydniveauer (fra 80-100 dB) og er behagelige at have i ørerne 
hele dagen (og kan uden problemer bruges i 8 timer i træk). De 
lukker heller ikke ”ørerne helt inde”.

Gør-det-selv - og havefolket kan desuden kombinere 
ørepropperne med høreværn, hvis der er brug for ekstra 
beskyttelse.

Hørebeskyttelse til den aktive 
handy (wo)man

Haveredskaber, hobbyværktøj og udstyr til 

reparation af bilen i hjemmegaragen kan producere 

et meget højt lydniveau for de personer, der bruger 

dem, og dem , der opholder sig i nærheden.
AudioNova™ Active Pro

Disse skræddersyede ørepropper 
sikrer perfekt pasform og 
optimal beskyttelse af din 
hørelse. Fås i to forskellige typer 
materiale (silikone og akryl) og 
tre forskellige filterstyrker: gul 
(medium), orange (høj) og rød 
(meget høj).

AudioNova™ Active

Disse beskyttende ørepropper 
fås i 3 standardstørrelser og har 
alle et gult (medium) filter.



Lyden af en brølende motor har længe været 

knyttet til risiko for hørenedsættelse. Hvis du kører 

motorcykel, er til racerløb eller elsker at sejle i 

speedbåd, kan AudioNova™ Drive Pro hjælpe dig.

Racerløb som NASCAR, Formel 1 og rally kan være et lydinferno 
af en anden verden. Selv gokartløb, motortuning og flyshows, 
hvor jetfly flyver tæt hen over pladsen, kan nå kritisk høje 
lydniveauer. 

AudioNova™ Drive Pro-ørepropper, som er særligt udviklet 
til motorcyklister, kan reducere motorstøjen til acceptable 
niveauer. Støjniveauet inden i en styrthjelm kan nå 95-105 dB 
ved en hastighed på blot 100 km/t. Dette overstiger markant 
de acceptable niveauer, hvilket betyder, at der er risiko for 
høreskader efter blot 15 minutter.

Både hjelmgenereret støj,vind og turbulens reduceres, samtidig 
med at der stadig er mulighed for at tale sammen over 
samtaleanlæg.. Ørepropperne kan sidde i ørerne hele dagen 
uden problemer.

Fuld gas på livet helt uden 
støjbelastning

AudioNova™ Drive Pro

Disse skræddersyede mini 
silikoneørepropper sikrer 
perfekt pasform og optimal 
beskyttelse af din hørelse. De fås 
i to forskellige filterstyrker: gul 
(medium) og orange (høj).

AudioNova™ Drive

Disse beskyttende ørepropper 
fås i 3 standardstørrelser og har 
et orange filter.



Uanset om du går på jagt eller skyder for sjov på 

skydebanen, risikerer du at udsætte dine ører for 

lyde, der kan skade din hørelse med det samme. 

AudioNova™ Hunting Pro-ørepropper sikrer 

optimal beskyttelse af dine ører.

Når der affyres våben, produceres der et lydniveau, der kan 
skade hørelsen på mange forskellige måder. AudioNova™ 
Hunting Pro-ørepropperne har en patenteret teknologi, som 
er  udviklet til militær brug og bruges den dag i dag stadig af 
NATO-soldater. 

Nøglen er et filter, der skelner mellem forskellige lydniveauer. 
Dette gør det muligt for dig  at høre omgivende lyde, f.eks. 
knitrende blade og grene, der knækker, hvilket er altafgørende, 
hvis man f.eks. er på jagt. Men så snart du løsner skuddet, 
beskyttes dine ører mod det høje lydtryk. 

AudioNova™ Hunting Pro-ørepropper er behagelige at have 
i ørerne og kan uden problemer bruges hele dagen. Mini 
modellen kan sågar sidde under høreværn og headsets.

AudioNova™ Hunting Pro

Skræddersyede ørepropper 
med et patenteret filter, som 
beskytter mod pludseligt opstået 
støj. De sikrer perfekt pasform 
og optimal beskyttelse af din 
hørelse. Fås i to forskellige typer 
materiale (silikone og akryl) og to 
forskellige størrelser (Full Concha 
og Mini).

Et ægte pletskud inden for 
hørebeskyttelse



Hvis du bruger lang tid i svømmebassinet, kan det føre til 
infektioner – en tilstand, der også er kendt som ”Svømmeøre”. 
Hvis du bruger lang tid i vandet udendørs, kan det også være 
hårdt for ørerne. Koldt vand og vand kan give øreproblemer, 
som også kaldes for ”Surferøre”.

De beskyttende AudioNova™ Swim-ørepropper forhindrer, 
at der trænger vand ind i øret, men sikrer samtidig, at øret 
får tilstrækkeligt med luft. Og ikke nok med det. AudioNova™ 
AAR5-filteret blokerer i modsætning til andre brands ikke for 
lyden, og du kan dermed bevare  fuld opmærksomhed.

Prikken over i’et er, at AudioNova Swim sikrer en perfekt 
pasform, og at de kan sågar flyde oven på vandet.

Luk kun lydbølgerne ind...

Beskyt dine ører, samtidig med at du bevarer den 

fulde opmærksomhed  på både stranden og i 

svømmebassinet.

AudioNova™ Swim Pro

Disse silikoneørepropper er 
skræddersyet til den enkelte.

AudioNova™ Swim

Disse beskyttende ørepropper 
er udstyret med vores særlige 
azurblå filter og fås i tre 
standardstørrelser.


