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Motorola TLKR T50 PMR446

2 004 K?
1 656 K? bez DPH 0 K?

Vysíla?ky Motorola TLKR T50 (typ P14MAA03A1BC) se prodávají v balení (blistr), které obsahuje dv?
radiostanice Motorola TLKR T50 (jeden pár vysíla?ek), dva nabíjecí aku packy 550 mAh NiMH, nabíjecí
adaptér pro nabíjení vysíla?ek p?es jack konektor. Vysíla?ky lze nabíjet jednotliv?. Dále jsou v balení dva
klipsy na zav??ení radiostanice na opasek a návod k obsluze. Cena je uvád?na za kompletní balení (blistr).
Motorola TLKR-T50 je PMR vysíla?ka ur?ená pro pou?ití ve volném ?ase, pro sportovní a hobby ú?ely.
PMR446 vysíla?ky Motorola jsou, stejn? jako ostatní PMR radiostanice, pou?itelné pro spojení na krátkou
vzdálenost díky vysílacímu výkonu 0,5W, který je ur?en standardem PMR446. Dosah radiostanic Motorola
TLKR T50 m??e být a? 6 km v závislosti na podmínkách. Dosah v?ak velmi zále?í na prost?edí. V zastav?né
oblasti, kopcovitém terénu, nebo v budovách m??e být dosah zna?n? omezen a dosah nemusí p?ekro?it 500
m. Naopak za skute?n? velmi ideálních podmínek m??e být dosah t?chto vysíla?ek a? 10 km.
Staré PMR vysíla?ky Motorola nemusíte zahazovat, proto?e Motorola TLKR T50 má stejné nabíjecí
baterie s typy Motorola TLKR T5 a? T8 a rozdíl není ani v napájecím konektoru pro p?ipojení CL adaptéru.
Rozdíl není ani v nastavení ?ísla kanálu a ?ísla kódu.

Výhody
• Motorola TLKR-T50 funguje na kmito?tech voln? p?ístupných dle mezinárodního standardu PMR446 s
mo?ností pou?ití ve v?t?in? stát? Evropy. U nás je bezplatný a volný provoz upraven V?eobecným
oprávn?ním ?. VO-R/3/07.2005-16 k vyu?ívání radiových kmito?t? a k provozování za?ízení PMR446
vydaným ?eským telekomunika?ním ú?adem.
• Okam?itá mo?nost komunikace s jednou nebo více stanicemi v jeden okam?ik.
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Velké bo?ní pry?ové vysílací tla?ítko (PTT).
Mo?nost nastavení kombinace 8 kanál? a 121 kód? (968 kombinací).
Vyzván?cí (upozor?ovací) tóny - 5 tón?.
ROOM Monitor - sledování provozu v místnosti. Obdoba funkce "d?tské ch?vi?ky".
Jednoduché intuitivní ovládání, které.
Vysílání ovládané hlasem (VOX) - obdoba Hands-Free.
Mo?nost napájení bu? originálními NiMH nabíjecími aku packy, nebo jakýmikoliv 4 bateriemi AAA
velikosti.
• Doba provozu - 24 hodin (AAA baterie)*, 16 hodin (NiMH baterie) p?i 5/5/90 cyklu. *)kvalitní AAA
alkalické baterie.
• Konektor pro napájení vysíla?ky ve vozidle/nabíjení cestovní nabíje?kou.
• Snadno ?itelný a podsvícený velmi kontrastní displej s informa?ními ikonami.

Nevýhodou toho vysíla?ky je nemo?nost p?ipojení externích sluchátek.
Hmotnost vysíla?ky: 103g (bez baterie)
Vysílací výkon (vf max): 0,5 W
Rozm?ry: 55 x 165 x 30 mm
Údaje o prodejci
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