ÉLVEZZ MINDEN
PILLANATOT
LÉGY BÁRHOL
Vízálló kivitelezés, masszív kialakítás, és akár 10 km*-es hatótávolság jellemzi a
Motorola legújabb walkie talkie-ját a TALKABOUT T92-t. A beépített zseblámpa
fehér és piros fényt ad, automatikusan bekapcsol és villog, ha a készülék vízzel
érintkezik. A vészhívás gomb megnyomásával azonnali hívást indíthatsz
kézhasználat nélkül, a készülék pedig hangos figyelmeztető hangot ad. Így jelzi a
csoport többi tagjának, hogy segítségre van szükséged. A készülékhez
akkumulátor, 2 ágú mikro USB töltő, beépített síppal rendelkező övklipsz és
hordozótáska tartozik. A Motorola T92-t szívesen ajánljuk mindenkinek aki vizes
területen szeretne kommunikálni adóvevővel, főként vízi sportot űzőknek,
vízparton dolgozóknak könnyű munka végzésére.
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Modell: Talkabout T92 H2O

LCD kijelző háttérvilágítással

Szín: Sárga & Fekete

LED Zseblámpa vörös és fehér fényekkel

Frekvencia: PMR446

Víz által aktiválódó lámpa

Teljesítmény: 500mW

Elsőbbségi szkennelés

Lépésköz: 12.5Khz

Kettős figyelés

Csatornák: 16 főcsatorna +121 alcsatorna4

Kéz nélküli használat (VOX)

Súly: 246 g (övcsipesszel és 800mAh akksival)
Hatótávolság2: 100 méter - 10 km.*
Méret SzxMxD: 6.1 x 18.0 x 3.8 cm

Csatorna monitorozás
Vízen úszó kivitelezés2

DOBOZ TARTALMA
2 walkie talkie

Kellemetlen csatornák törlése

2 övcsipesz

Övcsipeszbe épített síp

2 NiMH újratölthető akkumulátor
Hordozótásaka
Használati útmutató

MECHANIKAI FUNKCIÓK

RIASZTÁSOK

Rezgő riasztás
Billentyűhangok
Beszélgetés megerősítő hang / Roger hangjelzés

ÁRAMFORRÁS

Övcsipesz beépített síppal

Kompatibilis szabványos AA méretű elemekkel

Por és vízálló kivitel IP671

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
motorolasolutions.com/talkabout
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20 féle hívóhang

Újratölthető NiMH akku pakk (alaptartozék)

2.5 mm jack aljzat

DOBOZ TARTALMA

Időkorlát időzítő

Billentyűzár
Akkumulátor töltöttségi szint kijelzés
Mikro USB töltőaljzat

HALÁSZÁS

Automata zajzár

Vészjelző gomb3

2 ágú mikro USB töltő (EU és UK adapter)

HEGYMÁSZÁS
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AKKU ÉLETTARTAM
NiMH akkumulátor (alaptartozék) - akár 17 óra5

TÖLTÉS

Mikro USB töltő (alaptartozék)

MOTOROLA A FACEBOOK-ON
facebook.com/
MotorolaTalkaboutWalkieTalkies
T92 H2O Twin Pack: A9P00811YWCMAG
1: Ez a rádió megfelel az IP67 szabványoknak. 30 percig ellenáll az 1 m-es merülésnek. A rádió a NiMH akkumulátorral együtt úszik. A fülhallgató használata csak száraz
környezetben lehetséges.
2: A terep és időjárás viszonyok függvényében a hatótávolság változhat.
3: A vészhelyzeti riasztás funkciót csak a tényleges vészhelyzet esetén szabad használni. A Motorola Solutions nem vállal felelősséget, ha nem érkezik válasz a vészhelyzeti
riasztásra a fogadó csoporttól.
4: Törvény 8 csatornára korlátozódik Oroszországban. Kérjük, olvassa el a felhasználói útmutatót.
5: Az 5/5/90 ciklus standard használatán alapul. A rendelkezésre állást az egyes országok törvényei és rendeletei szabályozzák. Minden feltüntetett specifikáció tipikus, hacsak
másként nem jelezzük, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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