cettra.cz
CETTRA, s. r. o.

Motorola DP2400 UHF

18 820 K?
15 554 K? bez DPH 0 K?

Digitální profesionální radiostanice Motorola DP2400 UHF (model MDH02RDC9JA2AN) systému Motorola
Mototrbo. 16 kanálovou vysíla?ku Motorola DP 2400 UHF je mo?né pou?ít pro klasický analogový, ale i
digitální provoz. Motorola DP2400 nabízí tedy základní, ale nejpou?ívan?j?í funce a hlavn? mo?nost
digitálního provozu za nejni??í cenu. Základní balení obsahuje i nabíje?, nabíjecí NiMh 1400mAh baterii,
UHF anténu, nabíje? a krytku konektoru externího audio p?íslu?enství.
Digitální radiostanice Motorola DP2400 UHF 403-527 MHz (model MDH02RDC9JA2AN) nabízí následující
funce a mo?nosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mo?nost pou?ití a? 16ti kanálových pozic
vysílací výkon a? 4W, provozní pásmo 403-527 MHz
analogový a digitální provoz s vazbou na kanálovou pozici
dv? funk?ní bo?ní tla?ítka
LED indikátor provozních stav?
funce SCAN - sledování provozu na více kanálových pozicích
individuální a skupinové volání, posílání ID stanice, vzdálený monitor a dal?í funkce digitálního provozu
?ifrování hovor? v digitální provozu
VOX - vysílání ovládané hlasem pro vybrané externí audio p?íslu?enství
automatické nastavení hlasitosti reproduktoru v závislosti na hlu?nosti prost?edí
vysoká provozní odolnost - IP55 krytí, US MIL standard 810 C, D, E, F a G

a dal?í ...
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Dal?í fuknce, mo?nosti a roz?í?ení za p?íplatek
•
•
•
•

analogová Select 5 signalizace
podpora Capacity Plus a Linked Capacity Plus
roz?í?ené mo?nosti ?ifrování hovor?
LiIon baterie, nebo baterie a nabíje?e systému Motorola IMPRES (inteligentní systém nabíjení a údr?by
baterií)

Radiostanice mohou být pou?ívány na voln? p?ístupných kmito?tech dle v?eobecného oprávn?ní ?TÚ.

Parametry

•
•
•
•
•

Po?et kanál?: 16
Kmito?et:403 - 470 MHz
Hmotnost: 375 g
Vysílací výkon (vf max): 4 W
Rozm?ry: 122 x 56 x 39.4 mm

Údaje o prodejci
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