
Po zraku je sluch ďalším dôležitým predpokladom úspechu pri poľovačke. 

Standard T-0122 je klasický štandardný model pre športových strelcov. 

Zvuky z okolia – ako napr. praskot konára –musí poľovník počuť a byť schopný ho lokalizovať. 

Športový strelec sa chce zhovárať aj počas streľby iných, počuť svojho trénera alebo  jednoducho 
dobre vnímať povel na štart. 

Dva zabudované mikrofóny zachytávajú zvuky z okolia a dva zosilňovače sluchu ich verne zosilnene 
reprodukujú. 

Náhle sa vyskytujúci impulzový zvuk (napr. pri výstrele), ktorý dosahuje intenzitu poškodzujúcu 
sluch, sa stlmí. 

Ďalšími výhodami výrobku Standard T0122 sú:  
- stlmenie všetkých zvukov nad 82 dB   
  a počuteľnosť všetkých zvukov pod 82 dB 
- kovové náhlavné držadlo s vypchávkou 
- vylepšené nastavenie veľkosti hlavy  
- možná zarážka vpravo + vľavo 
- tlmenie impulzov podľa typu 22 - 25 dBA 
- lepšie počutie vďaka zosilňovaču sluchu s cca 10 násobným zosilnením 
- kompaktné prevedenie – možnosť zloženia 
- ľahká hmotnosť – v prevádzkovom stave podľa typu - 285 - 355 gramov 
- dva kanály s možnosťou oddelenej regulácie 
- bežné batérie - 1,5 V veľkosť N (LR1) s veľmi dlhou životnosťou - cca 1 600 hodín 

 

Nová generácia: 

- TARGET II Exclusiv Typ T-0133 

- TARGET II Plus Typ T-0233 

 

TARGET II T-0133 / T-0233 stelesňuje novú generáciu zosilňovačov sluchu, resp. chráničov sluchu. 
Elektronika vyrobená v Nemecku a vybavená automatikou MePaBlu Noise má prirodzený zvuk. 
Automatika hluku slúži na potláčanie trvalých zvukov, napr. 

- ak priamo popri revíri vedie cestná komunikácia, minimalizuje sa hluk vozidiel, aby sa dali lepšie 
vnímať zvuky z prírody 

- ak je na stanovišti zapnutý hlučný ventilátor, tlmia sa tieto zvuky a zosilňuje sa reč. 

Vďaka použitiu vysoko kvalitných kapslí z umelej hmoty so špeciálnym vystužením na prechodoch 
a hranách, s novo vyvinutými kapsľami, čo najnižšou hmotnosťou a maximálnymi kompaktnými 
rozmermi získate zariadenie náročné na výrobu, ktoré má však jednoduchú manipuláciu. 

 

Ďalšími výhodami nového výrobku TARGET II T-0133 / T-0233 sú: 
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- stlmenie všetkých zvukov nad 82 dB a počuteľnosť všetkých zvukov pod 82 dB 
  - kovové náhlavné držadlo s vypchávkou 
- vylepšené nastavenie veľkosti hlavy s novými držiakmi kapslí 
- možná zarážka vpravo + vľavo 
- tlmenie impulzov podľa typu 20 - 25 dBA 
- lepšie počutie vďaka zosilňovaču sluchu s cca 10-12 násobným zosilnením 
- kompaktné prevedenie – možnosť zloženia 
- ľahká hmotnosť – v prevádzkovom stave podľa typu - 285 - 355 gramov 

- obsluha pomocou jedného gombíka (druhý gombík reguluje iba intenzitu zvuku druhej strany) 
- bežné batérie - 1,5 V veľkosť N (LR1) s veľmi dlhou životnosťou - cca 1 600 hodín 

- mnohonásobne osvedčená vypchávka uší SoftGel  

- vyrobené v Nemecku 
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