LÉGY EXTRÉM
Biztonságos és stabil kapcsol attartás a legzordabb körülmények
között is.
A Talkabout T82 Extreme kiváló útitársad lesz a legvadabb utak során
is! IPX4 védelemmel ellátott, így a T82 Extreme időjárás álló, stabilan
működik a nehéz körülmények között is. Az új, rejtett kijelző azonnal
életre kel amint szükséged van az adóvevőre, és megkönnyíti a
kommunikációt. A párosítás gomb segítségével még egyszerűbben
tudsz összekapcsolódni a többi adóvevővel. A beépített LED lámpa
szükség esetén vészvilágítást biztosít, így könnyen eligazodsz a
sötétebb helyeken is. A kiegészítő tartozékokkal és a 10 km*-es
hatótávolsággal a TALKABOUT T82 Extreme biztonságos és stabil
kommunikációs eszközöd lesz a legmagasabb csúcsokon, vagy a
legkeményebb túrák során is!
A T82 EXTREME adóvevőket és tartozékait egy praktikus, fekete
hordozótáskában szállítjuk.
3 típus elérhető:
Twin pack 2 db. adóvevővel és az
alaptartozékokkal, Quad pack 4 db. adóvevővel és alaptartozékokkal
és RSM pack 2 db. adóvevővel és fülszett helyett 2 db. mikrofonnal.
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Akku használat
Újratölthető NiMH akku pakk (alaptartozék)
Működtethető standard AA ceruzaelemmel is

Akku élettartam
NiMH 800 mAH (alaptartozék) - akár 18 óra***
NiMH 1300 mAH nagyobb kapacitás (opcionális) - akár 26 óra***

Töltés
Mikro USB töltő (alaptartozék)

Termékek cikkszáma:
TALKABOUT T82 EXTREME Twin Pack WE: B8P00811YDEMAG
TALKABOUT T82 EXTREME QUAD Pack WE: B8P00811YDEMAQ
TALKABOUT T82 EXTREME RSM Twin Pack WE: B8P00811YDZMAG
*A kommunikációs hatótávolság akadálymentes, egymást „látó” készülékek közötti egyenes vonalban értendő, optimális
körülmények között. A tényleges hatótávolság a terepviszonyoktól és körülményektől függ, és gyakran kisebb, mint a
maximálisan lehetséges. A tényleges hatótávolság többek között az alábbi tényezőktől függ: terep, időjárási
körülmények, elektromágneses zavarok, akadályok.
**A törvény szerint Oroszországban 8 csatornára korlátozódik. Lásd a használati útmutatót.
***Az 5/5/90 ciklus használata alapján.
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