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Elacin Music-reeks | Elacin ER20 XS 
 
Speciaal bedoeld voor: 

 muzikanten 
 sound crews 
 deejays 
 bezoekers van discotheken en cafés 
 bezoekers van rockconcerten en dance-events 
 personen die regelmatig met de trein of het vliegtuig reizen 

 
De Elacin ER20 XS zijn speciaal bedoeld voor incidenteel gebruik. Het zijn dus geen op-maat-gemaakte 
gehoorbeschermers. In vergelijking met reguliere oordopjes (wegwerp of voorgevormd) zijn deze 
gehoorbeschermers een stuk aangenamer. Dankzij de dempende eigenschappen kan men profiteren van 
een natuurgetrouwe geluidsweergave en is men prima beschermd. 
 
Elacin ER20 XS dragen onopvallend in de gehoorgang en hebben – in tegenstelling tot de ER20 small en 
medium – geen uitstekende delen. Deze eigenschap zorgt ervoor dat deze gehoorbeschermers bijzonder 
comfortabel dragen onder bijvoorbeeld een koptelefoon. De Elacin ER20 XS gehoorbeschermers worden 
geleverd met een klein, flexibel lipje waarmee de gehoorbeschermers makkelijk in te zetten en uit te nemen 
zijn.  
 
De Elacin ER20 XS is de ideale tussenstap voor iedereen die de overstap wil maken van reguliere 
oordopjes naar een op-maat-gemaakt product met optimale geluidsbeleving. 
 
Kleur 
De Elacin ER20 XS zijn in grijs uitgevoerd. 
 
Materiaal 
Het deel van de Elacin ER20 XS dat in het oor wordt gedragen bestaat uit zachte siliconen flensen.  
De Elacin ER20 XS worden standaard geleverd met een koord. 
 
Voordelen 

 Nieuw, discreet ontwerp 
 Onovertroffen helder geluid 
 Goed beschermd tegen hoge geluidsbelasting 
 Herbruikbaar 
 Zacht en comfortabel 
 Snel en makkelijk te reinigen 
 Met koord  
 Aantrekkelijk geprijsd 
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Dempingswaarden 

f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000  H M L  SNR 

APVf [dB] 5,6 9,5 13,1 15,9 16,4 14,9 17,3  16 15 12  16 

Mf [dB] 9,6 13,5 18,1 22,0 21,4 18,6 21,9 

Sf [dB] 4,0 4,0 5,0 6,1 5,0 3,7 4,5 
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