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Auto off

Power mute

Vocal feedback

Auto save

Vario: Optimaal 
draagcomfort tijdens de 

jacht- en schietsport



variphone.com variphone

Vario is zeer geschikt voor allerhande impulsgeluiden, zowel 
beroepsmatig als vrijetijdsbesteding. Het is een actieve modulaire 
gehoorbescherming bestaande uit enerzijds een op maat gemaakt 
oorstukje en anderszijds een vervangbare elektronische module (keuze 
uit Revolution 2, 4 of 6).

Het oorstukje is vervaardigd uit een zacht silicone materiaal die een 
optimaal draagcomfort biedt. Iedere module is voorzien van een 
multifunctieknop waardoor u snel van programma kan wisselen via een 
eenvoudige klik op deze knop. 

Alle elektronische modules bij Vario, voorzien van een aantal 
vooropgestelde programma’s, bieden een adequate bescherming 
tegen impactgeluiden naargelang uw situatie. Het volume wordt 
automatisch per programma optimaal afgeregeld waardoor een aparte 
volumeregeling overbodig is. De levensduur van de batterij is over het 
algemeen 120 uur, maar kan variëren naargelang het niveau van het 
omgevingsgeluid en andere omgevingskarakteristieken.

Variphone ontwikkelt en produceert op maat gemaakte 
gehoorbeschermers en communicatie devices voor de meest 
uiteenlopende doelgroepen. 

Overmatige blootstelling aan impulsgeluiden kan leiden tot onomkeer
bare gehoorschade en/of oorsuizen, met verminderd spraakverstaan tot 
gevolg. Om schadelijke gevolgen te vermijden, is het dan ook van belang 
uw gehoorbescherming correct en consequent te dragen. 

Laat je gehoorbeschermers jaarlijks controleren
Maak jaarlijks een afspraak om uw gehoorbescherming te laten 
controleren, dit is belangrijk aangezien de gehoorgang over de jaren 
heen blijft veranderen. Zolang er een goede pasvorm is, dienen de 
gehoorbeschermers uiteraard niet vervangen te worden.

Overzicht elektronische modules

  Revolution 2 Revolution 4 Revolution 6

Whisper:
focus en concentratie  • •
Quiet: concentratie en 
bewustzijn omgeving •  •
Social: 
communicatie tijdens schieten • • •
Clay: spraak/trap profiel - 
windruisonderdrukking  • •
Game: spraak/wild profiel - 
windruisonderdrukking  • •
Game keeper: bewustzijn 
omgeving: alles horen   •

Beleef je passie voor schietsport 
als nooit tevoren met Vario


