
Relaxed motorrijden
Van motorrijden wil je vooral genieten. Maar helaas stap je na een lange rit vaak 
vermoeid van de motor en kom je ook nog thuis met een irritante piep in je oren. 
Dit wordt veroorzaakt door het enorme geluidsniveau van de windruis onder je 
helm. Daar word je heel moe van en bovendien is het zeer schadelijk voor je oren. 
Als je 120 km per uur rijdt is de windruis gemiddeld 98 dB. Dat betekent dat je al 
na 7 minuten risico loopt op blijvende gehoorschade. Gelukkig heeft Alpine ideale 
gehoorbeschermers ontwikkeld, speciaal voor motorrijden. 

Revolutionaire motoroordoppen
Twintig jaar ervaring heeft er toe geleid dat Alpine ideale universele motor-
oordoppen heeft kunnen ontwikkelen. De zeer goed doordachte en uitgebreid 
geteste vorm van de oordoppen, zorgt voor een natuurgetrouwe demping en een 
geweldige pasvorm.

Twee verschillende fi ltersets 
Alpine MotoSafe oordoppen dempen de irritante windruis onder je helm, maar 
het verkeersgeluid om je heen en het geluid van de motor blijven voldoende 
hoorbaar. Ook een intercom kun je nog prima verstaan met deze oordoppen 
in. Dat komt doordat er speciale AlpineAcousicfi lters™ fi lters in de gehoor-
beschermers zitten. MotoSafe wordt geleverd met twee verschillende sets 
uitwisselbare dempingfi lters, voor gemiddelde (toertochten) en zware (hoge 
snelheid) demping.

AlpineThermoShape™ materiaal - geen siliconen   
MotoSafe oordoppen zijn gemaakt van duurzaam en fl exibel AlpineTher-
moShape™ materiaal. Door de warmte van het oor past de oordop zich binnen 
enkele minuten aan de gehoorgang aan, wat het draagcomfort aanzienlijk ver-
groot. De oordoppen zitten dan ook erg prettig onder een helm. AlpineTher-
moShape™ materiaal is hypoallergeen waardoor jeuk in of rond het oor wordt 
voorkomen. De oordoppen kunnen moeiteloos de hele dag gedragen worden. 

Handige travelcase
Het stoere bewaaretui van de MotoSafe is erg handig en heeft een keycord. 
Je kunt het etui aan je sleutelbos hangen, in je zak stoppen of om je nek dragen.

Inhoud van de verpakking
Drie universele thermoplastische gehoorbeschermers
Twee paar akoestische fi lters 
Luxe travelcase
Handig keycord
Alpine inbrenghuls

Unieke oordoppen voor motorrijdersUnieke oordoppen voor motorrijders

Alpine inbrenghuls



Unieke productkenmerken
• Voorkomt gehoorbeschadiging 
•  Verkeer, motorgeluid en intercom blijven voldoende 

hoorbaar door AlpineAcousticFilters™
•  Met twee paar unieke fi ltersets voor gemiddelde en zware 

demping
•  Perfecte pasvorm onder een helm dankzij AlpineThermo- 

Shape™ materiaal
•  Geen afgesloten gevoel
•  Gratis derde oordop 
•  Praktische bewaaretui met keycord
•  Geen siliconen
•  Herbruikbaar 

Dutch Design  
De vormgeving van de Alpine gehoorbeschermers is een 
exclusief Dutch Design. Alle oordoppen en fi ltersystemen 
worden geproduceerd in Nederland. 

Alpine Hearing Protection - 
Blijvend innovatief 
Alpine Nederland BV is opgericht in 1995 en is een van de 
weinige fabrikanten ter wereld die gehoor- bescherming 
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 offi  cieel getest door onafhankelijke keuringsinstanties 
en hebben de CE-markering.

ATTENUATION DATA Alpine MotoSafe • Tested according to EN 352-2: 2002
Nominal diameter:  9-12 mm

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 eff ective,  Angenommene Schutzwirkung, Verwachte dempingswaarde, 
 Valor de atenuación previsto.

1 Frequency Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 Mean Attenuation dB 14,8 15,0 15,7 18,7 26,6 24,4 18,9

3 Standard Deviation dB 5,4 4,8 5,2 4,4 4,0 7,0 4,5
4 Assumed Protection in dB(APV) 9,4 10,2 10,5 14,3 22,6 17,4 14,4

GREEN FILTER • H=18 M=14 L=12 SNR=17 

1 Frequency Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 Mean Attenuation dB 18,8 15,6 16 18,5 27,7 23,9 22

3 Standard Deviation dB 5,5 4,6 3,7 3,6 4,3 4,2 4,6
4 Assumed Protection in dB(APV) 13,3 10,9 12,3 14,9 23,4 19,8 17,5

YELLOW FILTER • H=20 M=15 L=13 SNR=18 

AlpineAcousticFilters.
Unieke fi lters dempen 
schadelijke windruis.
Motor en verkeer blijven 
voldoende hoorbaar

Twee zachte en 
fl exibele lamellen 
voor een zeer hoog 
draagcomfort en 
goede afsluiting

Luchtdoorlaatbaar, 
geen afgesloten 
gevoel door opening

AlpineThermoShape materiaal 
vormt zich door de lichaamswarmte 
naar de gehoorgang.
Siliconenvrij, hypoallergeen

Conisch fi lter met venturi-boring.
De vorm en diameter van het 
geluidskanaal bepalen de mate 
van demping over de verschillende 
frequenties

Korte steel, 
valt weg 
onder de 
helm

Twee verwisselbare
fi ltersets voor 
gemiddelde en hoge 
demping


