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Motorola DP4801 UHF, GPS, BT

30 998 K?
25 618 K? bez DPH 0 K?

Motorola DP 4801 UHF(GPS, BT) typ MDH56RDN9KA1AN (PBE502HE) je p?enosná profesionální digitální
radiostanice s velkým barevným grafickým a? 5 ?ádkovým displejem, numerickou klávesnicí, 5ti
programovatelnými funk?ními a naviga?ními tla?íky (pro menu), GPS p?ijíma?em, Bluetooth modulem aa?
1000 kanálovými pozicemi pro provoz v pásmu 403 ? 527 MHz. Profesionální ru?ní vysíla?ku Motorola DP
4801 systému Motorola MOTOTRBO? je mo?né pou?ívat jak pro standardní analogový tak i pro digitální
provoz. V analogovém provozu m??e Motorola DP4801 spolupracovat s jakýmikoliv analogovými
radiostanicemi a to i s podporou signalizace Select5. Nastavení analogového a digitálního provozu je vázáno
na kanálové pozice. Kanálové pozice je mo?né svazovat do zón. Díky GPS p?ima?i m??e radiostanice
udávat svou polohu. Bluetooth slou?í pak k bezdrátovému p?ipojení externího p?íslu?enství jako jsou
p?ídavné headsety atd.
V základním balení Motorola DP 4801 obsahuje krom? vlastní radiostanice i nabíje?, nabíjecí NiMh 1400mAh
baterii, UHF anténu, klips na opasek a krytku konektoru externího audia.

Digitální profesionální radiostanice Motorola DP 4801 UHF 403-527 MHz , GPS, Bluetooth (model
MDH56RDN9KA1AN) nabízí následující funkce a mo?nosti:
•
•
•
•
•

mo?nost pou?ití a? 1000 kanálových pozic
vysílací výkon a? 4W, provozní pásmo 403-527 MHz
analogový a digitální provoz s vazbou na kanálovou pozici
3 bo?ní a dv? ?elní (P1, P2) funk?ní tla?ítka a tla?ítko nouze
numerická klávesnice pro mo?nost p?ímého zadávání provoleb, editování SMS nebo volacího seznamu
atd.
• LED indikátor provozních stav?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a? 5 ?ádkový pln? barevný grafický displej s funkcí automatického p?izp?sobení sv?telným podmínkám
funce SCAN - sledování provozu na více kanálových pozicích
individuální a skupinové volání, posílání ID stanice, vzdálený monitor a dal?í funkce digitálního provozu
vysoká úrov?? ?ifrování hovor? v digitální provozu
analogová Select 5 signalizace, QuckCall, Rapid Call
podpora Capacity Plus a Linked Capacity Plus
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 - IP57 krytí, US MIL standard 810 C, D, E, F a G
vestev?ný GPS p?ijíma? a podpora pro Bluetooth bezdrátové p?íslu?enství

a dal?í ...
Dal?í fuknce, mo?nosti a roz?í?ení za p?íplatek
• LiIon baterie 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 (p?i pou?ité standardní NiMH baterii
Rozm?ry:
Po?et kanál?:
Kmito?et:
Hmotnost:
Vysílací výkon (vf max):

130,3 x 55,2 x 38,7 mm
1000
403 - 527 MHz
425.5 g
4W

Údaje o prodejci
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