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Motorola CLP446

8 066 K?
6 666 K? bez DPH 0 K?

Malá vysíla?ka Motorola CLP 446 model CLP0086BHLAA nabízí nezvyklé ale skv?le funk?ní ?e?ení
bezdrátové komunikace CLP 446 je PMR radiostanice v jedine?ném designu, s integrovanou anténou a
komunikací prost?ednictvím p?ipojené audio soupravy. Motorola CLP 446 zajistí komunikaci v budovách a? o
6 podla?ích nebo 7.400 m2. Vysíla?ka vyu?ívá 8 PMR446 kanál? s pou?itím PL kód?, podporuje VOX
(vysílání ovládané hlasem). Provozní stavy jsou indikovány podsvícením velkého PTT tla?ítka.
Motorola CLP446 model CLP0086BHLAA se dodává v balení ktaré obsahuje jeden kus radiostanice, LiIon
baterii, kryt baterie, plastový dr?ák s klipsem, náhlavní soupravu a nabíje?.

Vysíla?ky Motorola CLP 446 jsou navr?ené pro prost?edí jako je zdravotnictví, hotelové a restaura?ní
provozy, obchody a kancelá?sé a adminstraticní centra.
Výhody: Vysíla?ky Motorola CLP446 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.
•
•
•
•
•
•

Okam?ité spojení s více stanicemi pouhým zmá?knutí vysílacího tla?ítka.
Velké vysílací tla?ítko s podsvícením pro indikaci provozních stav?.
Mo?nost nastavení kombinace 8 kanál? a a? 219 kód?.
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).
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• Doba provozu - 9 hodin p?i 5/5/90 cyklu s pou?itím standardní 1130mAh liIon baterie.

Hmotnost:
Vysílací výkon (vf max):
Rozm?ry:
Po?et kanál?:
Kmito?et:

67.5g
0,5 W
88 x 50 x 19 mm
8
PMR 446

Parametry
Údaje o prodejci
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