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Motorola DP1400 UHF analog

9 173 K?
7 581 K? bez DPH 0 K?

Motorola DP1400 UHF (model MDH01QDC9JC2AN) je jednoduché provedení p?enosné radiostanice pro
ka?dodenní pou?ití, u které je podporovaná mo?nost softwarového upgrade na digitální provoz. 16
kanálovou profesionální vysíla?ku Motorola DP 1400 UHF je mo?né pou?ít pro b??ný provoz v analogovém
re?imu. Zakoupením softwarového klí?e je pak mo?né v radiostanici povolit i dal?í funce digitálního provozu.
Po roz?í?ení pak radiostanice podporu b??né digitální funce jako je posílání ID, uskut???ování individuálních
a skupinových volání,sledování provozu na více hovorových skupinách, ?ifrování hovoru atd. Motorola
DP1400 je nejlevn?j?í variantou pro mo?nost digitální komunikace (p?i následném upragdu). Základní balení
radiostanice Motorola DP 1400 obsahuje i nabíje?, nabíjecí NiMH 1400mAh baterii, UHF anténu, a klips na
opasek.

Digitální radiostanice Motorola DP1400 UHF 403-470 MHz (model MDH01QDC9JC2AN, typ PTI502C)
nabízí následující funce a mo?nosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

mo?nost pou?ití a? 16ti kanálových pozic
vysílací výkon a? 4W, provozní pásmo 403-470 MHz
standardní analogový 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
VOX - vysílání ovládané hlasem pro vybrané externí audio p?íslu?enství
provozní odolnost - IP54 krytí
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a dal?í ...
Dal?í roz?í?ení za p?íplatek
• Upgrade na digitální provoz prost?ednictvím zakoupení softwarového klí?e
• LiIon baterie s kapacitou 1600, nebo 2250 mAh

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: 406 g
Vysílací výkon (vf max): 4 W
Rozm?ry: 127,7 x 61,5 x 42,0 mm

Údaje o prodejci
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