Ekonomiczna i

OPCJE

natychmiastowa
łączność dla biznesu i
przemysłu
• Profesjonalny radiotelefon bez licencji
• Łatwy w użyciu
• Lekki, ważący 300g

HM-153L
słuchawka z mikrofonem, z klipsem
obrotowym

HS-94 + VS-1L
słuchawka zaczepiana za
ucho z mikrofonem na
elastycznym wysięgniku

HS-95 + VS-1L
zestaw z listwą
zagłowną

HS-97 + VS-1L
laryngofon

VS-1L moduł PTT/VOX, wymagany przy korzystaniu z zestawów nagłownych

• 26.5 godz. czasu pracy (korzystając z
akumulatora BP-232N w optymalnych
warunkach)
• Scrambler fonii dostępny w
wyposażeniu dodatkowym

HM-158L
mikrofonogłośnik
kompaktowy z dokręcanym złączem

HM-159L
pełnowymiarowy
mikrofon z klipsem
obrotowym

BC-160 (ładowarka) + BC-145E
(zasilacz); szybka ładowarka
stojąca, ładuje BP-232N w ciągu
3 godz.
BC-119N (ładowarka) + AD-106
(adapter) + BC-145E (zasilacz),
szybka ładowarka stojąca

BP-232N
akumulator
litowo-jonowy,
7.4V/2000mAh

BC-171 (ładowarka) +
BC-147E (zasilacz);
ładowarka stojąca, czas
ładowania BP-232N: 10
godz.

BP-240
pojemnik na baterie,
6 sztuk baterii typu
AAA (LR03)

BC-121N (ładowarka) + AD-106
(adapter) + BC-157 (zasilacz);
szybka ładowarka wielopozycyjna,
do jednoczesnego ładowania do 6
akumulatorów BP-231; wymaganych jest 6 szt. AD-106

Kable zasialania DC
CP-17L kabel do
gniazd zapalniczki, do
użycia z BC-119N
OPC-515L kabel
zasilania DC, do użycia
z BC-119N
Scrambler fonii
Klips do paska
MB-96F sztywna
OPC-656 zastępuje
zawieszka
do
paska
UT-109 32 kody
MB-93 obrotowy (zdj.)
zasilacz BC-157 przy
skórzanego (zdj.)
UT-110 1020 kodów MB-94 typu aligator
MB-96N obrotowy używaniu źródła zasiklips
do
paska
lania DC z ładowarką
Słuchawka douszna
skórzanego
BC-121N
SP-13
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Praktyczne funkcje radia bez licencji
16-pozycyjne, obrotowe pokrętło
wyboru wcześniej zaprogramowanych
komórek pamięci; możliwość zaprogramowania kodów grupowych CTCSS
(lub DTCS); kanał 16 ustawiony jako
skanowanie

Kompaktowa obudowa
krótka antena, idealnie mieszczący się w kieszeni, wymiary
53x195(z anteną)x38mm

Pokrętło poziomu głoności

Lekki,
o wadze 300g

Dioda LED wskazująca kolorem zielonym/czerwonym/pomarańczowym
aktualny stan roboczy

Głośnik

Programowalne przyciski

Wejście na mikrofonogłośnik do
podłączenia dostępnego w wyposażeniu dodatkowym mikrofonogłośnika
lub zestawu nagłownego VOX

Przycisk PTT

Funkcja oddzwaniania potwierdzającego „Smart Ringer”,
sprawdzająca czy odbiorca wywołania jest w zasięgu łączności

Mikrofon
Odporna obudowa o konstrukcji
odpowiadającej klasie MIL-STD 810

Akumulator litowo-jonowy o
dużej pojemności BP-232N, umożliwiający do 26.5 godz pracy
(Tx:Rx:stand-by=5:5:90)

Szybka ładowarka stojąca BC-160,
dostarczana w zestawie z radiotelefonem

Dostępne w wyposażeniu dodatkowym moduły scramblera fonii
UT-109 (32 kody) lub UT-110
(1020 kodów)

Pozostałe funkcje:
• Funkcja energooszczędności • Alert wyładowanego akumulatora • Funkcja monitoringu
• „Call ring” funkcja pozwalająca na wysyłanie tonu
dzwonka • Funkcja TOT, licznik czasowy zapobiegający zbyt długiej, ciągłej transmisji

Specyfikacje

Zakres częstotliwości: 446.00652-446.09375 MHz
Zakres temp. pracy: -25ºC do +55ºC
Moc wyjściowa: 0.5W
Moc wyjściowa audio: 0.5W
Zakres łączności: ok. 3km

(może się zmieniać zależnie od środowiska, ukształtowania
terenu, warunków atmosferycznych itp.)

Akcesoria dołączone w
zestawie:
Akumulator BP-232N
Ładowarka BC-160
Zasilacz BC-145E
Klips do paska MB-94

