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Motorola TLKR T80 Extreme Travel Pack

4 338 K?
3 585 K? bez DPH 0 K?

Motorola TLKR T80 Extreme (typ P14MAA03A1FB) jo novým a aktuáln? nejodoln?j?ím typem PMR446
vysíla?ky na trhu. Tla?ítka vysíla?ky TLKR-T80 Extreme jsou umíst?ny na membrán?, regulace hlasitosti je s
t?sn?ním, kryt na baterii se proti gumovému t?sn?ní dotahuje ?roubem. V?e je navr?eno tak, aby byla
zaji?t?na maximální odolnost vysíla?ky p?i sportu a jiných ak?ních hobby ?innostech. Výrobce - Motorola
garantuje odolnost vysíla?ky dle IPx4 - odolnost proti st?íkající vod? ze v?ech sm?r?. Kvality vysíla?ky
Motorola TLKR T80 Extreme dopl?uje i zvýhodn?né balení, které krom? b??ného nabíje?e, aku pack? a
klips?, obsahuje plastový kuf?ík, dv? ultra lehké náhlavní soupravy a dv? ???ry pro zav??ení vysíla?ek nap?.
na krk.

Výhodné balení vysíla?ek Motorola TLKR T80 Extreme Travel Pack obsahuje dv? vysíla?ky (radiostanice)
Motorola TLKR T80 Extreme (jeden pár vysíla?ek ve ?luto/?erném provedení), dv? nabíjecí baterie 550 mAh
NiMH, stolní nabíje? pro dv? vysíla?ky (lze nabíjet i samostatné baterie), dva klipsy na zav??ení radiostanice
na opasek a návod k obsluze. Dále Travel Pack radiostanic Motorola T80 Extreme obsahuje je?t? dv? velmi
lehké náhlavní soupravy 00265 a dv? ???ry pro zav??ení a no?ení vysíla?ek nap?. na krku. V?e vý?e
uvedené (celý set) je dodáván v odolném ?erném plastovém kuf?íku, který je vybaven prolisy a p?novou
vlo?kou pro pevné ulo?ení celého obsahu setu.

Motorola Motorola TLKR T80 Extreme typ P14MAA03A1FB je nová a v sou?asné dob? nejlépe vybavená
PMR vysíla?ka na trhu. Krom? standardních funkcí, které mají i jiné PMR radiostanice je zvý?ena odolnost
na st?íkající vodu ze v?ech sm?r? (IPx4 krytí), na displeji je mo?né zobrazovat hodiny, podporováno je
vibra?ní vyzván?ní a selektivní volba. Standardem je samoz?ejm? i VOX (vysílání ovládané hlasem), Room
monitor (obdoba elektronické ch?vi?ky) a také mo?nost externího napájení nap?. ve vozidle. Vychytávkou je
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navíc vestav?ná LED svítilna. Co víc by se od PMR vysíla?ky dalo ?ekat?
1. Motorola TLKR-T80 EXTREME jsou ur?eny pro pou?ití ve volném ?ase, pro sportovní a hobby
ú?ely. PMR vysíla?ky Motorola jsou, stejn? jako ostatní PMR radiostanice, pou?itelné pro spojení na
krátkou vzdálenost díky limitovanému (ur?eno PMR446 standardem) vysílacímu výkonu 0,5W. Dosah
vysíla?ek Motorola TLKR T8 m??e být 5 a? 10 km v závislosti na podmínkách.

Reálný dosah v?ak velmi zále?í na konkrétním prost?edí. V zastav?né oblasti, kopcovitém terénu m??e být
dosah zna?n? omezen a dosah nemusí p?ekro?it 500 m. Naopak za ideálních podmínek m??e být dosah
t?chto vysíla?ek a? 10 km (hodnota uvedená výrobcem na krabici ...), nebo také více.

Výhody: Vysíla?ky Motorola TLKR T80 EXTREME vyu?ívají kmito?ty voln? p?ístupné 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.
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Okam?ité spojení s více stanicemi pouhým zmá?knutí vysílacího tla?ítka.
Velké bo?ní pry?ové vysílací tla?ítko
Mo?nost nastavení kombinace 8 kanál? a 121 kód? (968 kombinací).
Tiché vyzván?ní - vibra?ní, nebo mo?nost nastavení tichého re?imu.
Vyzván?cí (upozor?ovací) tóny - 10 tón?.
Direktní volání* - mo?nost p?ímého volání jiného ú?astníka skupiny bez toho, ?e by hovor sly?ely dal?í
stanice ve skupin?.
Zobrazení identifikace volajícího* - pro mo?nost mo?nost p?ímého volání jiného ú?astníka. Identifikace
(Nick) se zobrazuje na displeji ostatních stanic ve skupin? p?i skupinovém volání, nebo na displeji jedné
volané stanice p?i direktním volání.
Automatická zm?na kanálu* - v p?ípad? ru?ení na kanále je mo?né p?ejít koordinovan?, s celou
skupinou stanic, na jiný kanál.
ROOM Monitor - sledování provozu v místnosti. Obdoba funkce "d?tské ch?vi?ky"
Jednoduché intuitivní ovládání.
Vysílání ovládané hlasem (VOX) - obdoba Hands-Free s i bez externího audio p?íslu?enství.
Scan - sledování provozu na kanálech, mo?nost Scanování prioritního kanálu (dual watch).
Nastavitelný re?im ?et?ení baterií.
Mo?nost napájení bu? originálními NiMH nabíjecími bateriemi, nebo jakýmikoliv 4 bateriemi AAA
velikosti.
Doba provozu - 24 hodin (kvalitní AAA alkalické baterie), 16 hodin (NiMH baterie) p?i 5/5/90 cyklu.
Konektor pro nabíjení radiostanice ve vozidle.
Vestav?né stopky a hodiny.
Vestav?ná LED svítilna.

*) Funkce platí p?i pou?ití vysíla?ky v Group módu (symbol GRP na displeji).
Staré PMR vysíla?ky Motorola nemusíte zahazovat, proto?e Motorola TLKR T80 má stejné nabíjecí
baterie s typy Motorola TLKR T5, T6, T7 a T8 a rozdíl není ani v napájecím konektoru pro p?ipojení CL
adaptéru. Stejný je i jack audio konektor pro externí audio p?íslu?enství a tak je mo?né pou?ít stejná
sluchátka a náhlavní soupravy pou?ívané i pro star?í typy PMR radiostanic Motorola (Motorola T5622,
T5522, T6222, XTR446, TLKR T a T7 atd.). Rozdíl není ani v nastavení ?ísla kanálu a ?ísla kódu.
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Hmotnost:
Vysílací výkon (vf max):
Rozm?ry:
Po?et kanál?:
Kmito?et:

140 (bez baterie) g
0,5 W
57 x 173 x 40 mm
8
PMR 446

Parametry
Údaje o prodejci
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