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Motorola CP040 UHF

9 173 K?
7 581 K? bez DPH 0 K?

Profesionální ru??ní radiostanice Motorola CP040 UHF model MDH50RDC9AA1AN nabízí mo?nost vyu?it 4
kanálových pozic v pásmu UHF (438-470MHz). Motorola CP040 je jednoduchá profesionální vysíla?ka, ale i
p?es to je nej?ast?j?ím ?e?ením pot?eb ka?dodenní bezdrátové komunikace v r?zných komer?ních oborech
od pr?myslu, skladování, a? po bezpe?ností slu?by. Odolná konstrukce, minimum ovládacích prvk?, LiIon
baterie a nabíje? v základním balení.
Obsah balení:
Radiostanice Motorola CP 040 UHF se prodává v balení, které obsahuje jeden kus radiostanice Motorola
CP040, nabíjecí baterii LiIon 1600 mAh, nabíje? v?etn? sí?ového 230V adaptéru (lze nabíjet i samostatné
baterie), anténu, klips na zav??ení radiostanice na opasek a návod k obsluze.
Výhody:
Radiostanice Motorola CP 040 model MDH50RDC9AA1AN (type PG502CB) pracuje v pásmu UHF
(438-450MHz) a b??n? je dodávána na kmito?tech voln? p?ístupných dle v?eobecného oprávn?ní ?.
VO-R/3/07.2005-16 vydaným ?eským telekomunika?ním ú?adem.
•
•
•
•

Spojení s jednou nebo více stanicemi v jeden okam?ik.
Velké bo?ní vysílací tla?ítko (PTT)
Jednoduché intuitivní ovládání.
Vysílání ovládané hlasem (VOX ) - obdoba Hands-Free pouze s externím audio p?íslu?enstvím, které
tuto funkci podporuje.
• Scan - sledování provozu na více kanálech.
• Doba provozu - 10 hodin p?i 5/5/90 (vysílání/p?íjem/stand-by) cyklu. Mo?nost pou?ití vysokokapacitní
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•
•
•
•
•
•

LiIon 2250mAH baterie pro a? 15 hodin provozu.
Konektor pro p?ipojení externí audio soupravy.
T?íbarevný LED indikátor provozních stav?.
Mo?nost p?epínání úrovn? vysílacího výkonu.
Podpora MDC1200 RapidCall a DTMF signalizace
Mo?nost p?i?azení více jak 131 kombinací PL/DPL (CTCSS) na kanálovou pozici
Komprese a fitrování p?ená?eného audio signálu - XPand

Specifikace radiostanice Motorola CP040 UHF:

•
•
•
•
•

Rozsah provozních teplot: -30 a? + 60°C Krytí: IP54
Po?et kanálových pozic: 4
Kmito?tový rozsah: 438-470 MHz
Hmotnost: 377 g (s LiIon 1600mAh baterií)
Rozm?ry: 130 x 62 x 41 mm (t?lo radiostanice bez ovlada??, klipsu, anténa a s LiIon 1600mAh baterií)
Vysílací výkon (vf max): 4 W

Údaje o prodejci
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