Hvis ikke man lige har brug for så mange kanaler er Tytera TC-3000A Hunting jagtradio en god robust løsning, da alt
er programmeret ind ved levering fra forhandler. Derved kommer, at man ikke lige skal bruge tid på stille på en masse
funktioner. TYT TC-3000A er den første Single Band VHF Håndholdt marked med hele 10 watt sendeeffekt. Denne
radio er også udstyret med en kraftigt 3600mAh Li-ion batteri, som giver en standby tid på op til 260 timer.
Radioen har et ekstremt robust ydre, og er meget nem at bruge, og også støv og stænktæt ifølge IP55 standard. Radioen
har en utrolig god modulation. Alt dette sikrer, at radioen er ideel til jagt og professionel brug.
Kort sagt, TYT TC3000A er en ekstremt kraftfuld analog radio, der egner sig perfekt til jagt. Leveres komplet med
standard antenne og ekstra lang skovantenne. Radioen er programmeret gratis ved levering.
Du kan programmere din radio selv som ønsket ved køb af et USB programmeringskabel.
Nogle Applikationer:
- Events
- Professionel brug - Sikkerhed - Catering - BHV - Udendørs aktiviteter - Loon virksomheder - Førstehjælp Properties
TYT TC-3000A: - 10 Watt sendeeffekt (20 gange mere end en standard PMR håndholdt) - Transmit power justerbar
høj og lav. - Single UHF-båndet - Frekvensområde 400,0 t / m 520.0Mhz - Scrambler funktion - 260 Hours Standby
tid! - IP55 Regnvand bevis - Ikke programmerbar sikkerhedsfunktion - 16 Kanaler - 50 CTCSS toner til rådighed - 104
CDCSS rådighed - 1750 Hz tone - CTCSS / DCS / MSDK / DTMF - Squelch - VOX - batteri indikator og lav batteri
udsteder en advarsel - batteri saver - Dsp Digital Sound Processing for mindre interferens - 60 km rækkevidde, kun
under ideelle betingelser! (Åbent vand, højtliggende, ekstern antenne) - Tale kompression - Bedre filtrering RX / TX kontrol Volumen indstilles trinløst - Ekstremt Robust Krop - Zwaare Li-Ion batteri 3600mAh - Stærk bælte krog - Høj
gain antenne - Docking station lade station - Mål 116mm × 54mm × 35mm - fuldt støv og vandtæt til IP55 standard Kompatibel med mange mærker, Kenwood, Motorola, Midland, Wouxun etc Pakkens indhold: 1x Håndholdt, 1x
bordlader (docking station), 1x oplader, 1x Off Panel, 1x dual band antenne kort, 1x Dual band antenne lang High Gain,
manuel 1x, 1x batteri 3600 mAh Li-ion, 1x bukser holder.

