ADVERTORIAL

Bent u klaar
voor een nieuwe
cockpitervaring?
Herinnert u zich de dagen nog dat u uw
headset moest delen met andere piloten en
gebruik moest maken van een in het vliegtuig
geïnstalleerde headset? Dit zou binnenkort
wel eens verleden tijd kunnen zijn, want bij
een aantal maatschappijen mag u uw eigen
luchtvaartheadset mee aan boord nemen en
gebruiken. Hygiëneproblemen zijn dus verleden
tijd. En, als deze headset alle voordelen biedt
van de Bose ProFlight Series 2, of de Bose A20
Aviation Headset, dan bent u op weg naar een
nieuwe cockpitervaring!
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Veel professionele piloten zijn al overtuigd
van de ProFlight headset omdat het
verreweg de kleinste, lichtste en meest
comfortabele luchtvaartheadset is.
De headset is speciaal ontworpen
en ontwikkeld voor piloten van
luchtvaartmaatschappijen en business
jets, piloten die turbine powered
vliegtuigen vliegen. Met een on-head
gewicht van slechts 128 gram heeft de
headset bewezen een zeer stabiele in-

Dit is wat Frank van Houten,
Bombardier Global 6000-captain
en Dutch Rush Aerobatics-piloot,
te zeggen heeft over vliegen met
ProFlight: “Draagcomfort, noise
cancelling met tap control en
Bluetooth. Met de Bose ProFlight
headset kom ik, ook na een lange
vlucht, fit aan op m’n bestemming.”

ear configuratie te zijn, zonder de
gebruikelijke opdringerige oordopjes
die diep in het oor zitten.

De headset is FAA TSO en EASA E/
TSO-C139a gecertificeerd, voldoet aan
alle geldende ARINC-normen en is
verkrijgbaar met verschillende plugconfiguraties.

De headsets zijn momenteel beschikbaar
voor alle piloten van KLM, Martinair en
easyJet als onderdeel van een speciaal
door Bose ontworpen programma
ProFlight past in elke carry-on flight
voor privéaankopen door commerciële
bag, neemt nauwelijks ruimte en/of
luchtvaartmaatschappijen. ProFlight is
gewicht in.
goedgekeurd voor gebruik op de gehele
A20
KLM-vloot: B737, B777, B787, A330,
Op lange, warme dagen in de
De bekroonde A20 is een aroundalsmede Martinair B747-vliegtuigen. Bose
cockpit zult u nauwelijks druk
ear luchtvaartheadset die 30 procent
A20 is goedgekeurd voor gebruik op de
voelen door het dragen van deze
meer ruisonderdrukking biedt dan
KLM B737- en Martinair B747-vloot. Bij
actieve ruisonderdrukkende
conventionele headsets, een helder
easyJet zijn beide modellen goedgekeurd
communicatieheadset, die echt
geluid en een zeer comfortabele
voor gebruik op de volledige A320-familie
ontworpen is voor langdurig comfort. pasvorm. Ook deze headset is FAA TSO vloot.
ProFlight biedt drie niveaus van
en EASA E/TSO gecertificeerd.
actieve ruisonderdrukking, actieve
Het programma is tot nu toe zeer
equalisatie om de verstaanbaarheid
TSO-certificering is een belangrijke
succesvol gebleken bij andere commerciële
van inkomende transmissies te
garantie voor piloten dat de headsets
luchtvaartmaatschappijen, zoals British
verbeteren, een ruisonderdrukkende compatibel zijn met andere avionicaAirways (VK), TUI fly (Duitsland) en Air
microfoon voor duidelijkere uitgaande apparatuur aan boord van het vliegtuig Hamburg (Duitsland), om er maar een paar
transmissies, talk-through tapen streng zijn getest om te voldoen aan te noemen. Het optionele programma valt
bediening voor communicatie
goed in de smaak bij het cockpitpersoneel.
de eisen van de cockpitomgeving, of
met mensen buiten de intercom,
deze zelfs te overtreffen. Beide Bose
en Bluetooth®-connectiviteit
Aviation-headsets worden geleverd met
met volledige functionaliteit voor
vijf jaar wereldwijde fabrieksgarantie en Meer informatie vindt u op:
smartphones, tablets of EFB’s.
befaamde Bose-service.
 KLM:
www.boseaviation-EMEA.aero/KLM
 Martinair:
www.boseaviation-EMEA.aero/Martinair
 easyJet:
www.boseaviation-EMEA.aero/easyJet
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