Op maat gemaakt
• Optimaal geluid en draagcomfort door maatwerk
• Personalisering met lasergravering
• Diverse opaque en transparante kleuren
• Verkrijgbaar met soft- of harde tip
• Geleverd in luxe opbergcase
• Vervangbare kabel
• Verschillende driver setups

Universeel
Op maat gemaakt oorstuk
Akoestische filters
Geluidstubes
Bass driver
Hoog- en mid driver
Cross-over

• Geleverd met verschillende maten oortips
• Instapmodellen tot professioneel gebruik
• Geleverd in luxe opbergcase
• Vervangbare kabel
• Verschillende driver setups
• Optioneel maatgemaakte eartips

2 pin chassisdeel
Vervangbare kabel
Faceplate

Variphone Series

UM Pro Series
• On stage
• 1-5 drivers

AM Pro Series
• On stage
• 1-3 drivers
• Ambient kanaal
Variphone biedt een uitgebreid

In-Ear Monitors

scala maatgemaakte en universele
In-Ear Monitors aan voor zowel

Westone Elite Series

professionele muzikanten als
enthousiaste muziekliefhebbers.
Met speaker setups van 1 tot en
met maar liefst 8 drivers hebben
we voor elk budget een passende
In-Ear...
variphone.com
variphone

Westone Series
• Voor luisterexperts
• 1-8 drivers
• Verwisselbare
faceplates

Industrie
• Optimaal draagcomfort door maatwerk
• In diverse kleuren verkrijgbaar
• Harde of zachte uitvoering
• Communicatie blijft behouden
• Mogelijkheid voor lektest

Variphone
• 2-kanaals uitvoering
• Instelbaar filter

Noiseclipper
• 1-kanaals uitvoering
• Vast filter
• Keuze uit
4 dempingwaardes

Muziek

One for all

MEP

MEP 2G
• Multifunctioneel door een uitgebreid

• Vlakke demping
• Meerdere filterwaarden

gamma van accessoires

beschikbaar (verwisselbaar)

Broadcast

Fit 4-All Music
• Universele uitvoering
• Vlakke demping
• Eartips in 2 maten

Muziek
Perfecte klank op een
lager geluidsniveau
In-Ear
* Optie voor bluetooth

Schietsport

Communicatie
* Optie voor bluetooth

Cens Proflex
• Actieve impactfilter
• Diverse modules
beschikbaar

Variphone ontwikkelt en
produceert gehoorbeschermers en
communicatiedevices voor de meest

Gehoorbescherming &
Communicatie

uiteenlopende doelgroepen. Van
industrie, motor- en schietsport tot

Every(w)ear Industry

Every(w)ear Shooting

• Universele uitvoering
• Eartips in 3 maten
• Herbruikbaar

• Universele uitvoering
• Passief impactfilter
• Eartips in 3 maten

Schietsport

on stage, concerten en overheid.
Daarnaast biedt Variphone ook
oorstukjes voor diverse andere
toepassingen zoals zwem- en
slaapdopjes of oorkappen voor
kinderen.
variphone.com

Motorsport

Motorsport

Overige

V-Flex
• Optimaal draagcomfort

Industrie

Zwemdopjes

onder helm

Kids

• Extra zacht silicone materiaal
• Uitbreidbaar met moto in-ear

variphone
Slaapdopjes
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