
Radiotelefony
Motorola TALKABOUT
TLKR-T82 EX i T82   

 

Dyskretny wyświetlacz

Latarka LED 

Skanowanie kanałów

VOX

Radiotelefony z rodziny TALKABOUT przeznaczone są dla 
osób, dla których priorytetowa jest stała komunikacja na 
wysokim poziomie, niezależnie od panujących warunków. 
Radiotelefony Talkabout są łatwe w noszeniu, mają świetne 
parametry oraz posiadają wiele funkcji poprawiających 
łączność. Wszystkie te cechy sprawiają, że TALKABOUT 
T82 Extreme oraz T82 doskonale sprawdzają się podczas 
terenowych.

Bezpieczeństwo i łączność nawet
w najtrudniejszych warunkach  



Dane techniczne Motorola TALKABOUT - bądź
w kontakcie!

Funkcje

Ilość kanałów 16

  

Radiotelefony Motorola TALKABOUT są odporne na działanie czynni-
ków pogodowych, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w najtrud-
niejszych warunkach. Nowy, dyskretny i energooszczędny wyświetlacz 
ułatwia prowadzenie rozmów i aktywuje się wtedy, kiedy tego potrzebu-
jesz. Dzięki przyciskowi szybkiego parowania konfiguracja przebiega 
błyskawicznie. Wbudowana latarka LED zapewnia światło w sytuacjach 
awaryjnych, co umożliwia czytanie mapy po zapadnięciu zmroku. 
Dzięki niezbędnym akcesoriom i zasięgowi do 10 km* radiotelefony 
TALKABOUT T82 Extreme oraz T82 zapewnią Ci łączność nawet 
w trudnym terenie.
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do 18 godzin
(przy standardowym użytkowaniu w cyklu 5/5/90

Kody 121 kodów podrzędnych
 (38 kodów CTCSS i 83 kody DCS)

Klasyfikacja IP

Zasięg (w zależności od ukształtowania terenu)
do 10 km

IPx2

T82 T82 Extreme

IPx4

Źródło zasilania akumulator NiMH / 3 baterie alkaliczne AA

Czas pracy baterii:

Radiotelefon     2 szt.

Klips do pasa    2 szt.

Słuchawka z mikrofonem (T82 Ex) 1 szt.

Smycz (T82 Ex)   2 szt.

Akumulator NiMh    2 szt.

Ładowarka z dwoma wtykami USB  1 szt.

Naklejki do personalizacji   16 szt.

Instrukcja obsługi PL   1 szt.

Futerał (T82 Ex)   1 szt.

W ZESTAWIE:

16

Szybkie i łatwe
parowanie

Odporne
na zachlapania

Energooszczędny,
ukryty ekran

16 kanałów plus 
121 kodów
podzędnych.

Nie wymagają
licencji

Latarka LED

x2

MODEL

    Wyświetlacz LED zbudowany z segmentów
    Funkcja iVOX/VOX
    Łatwe parowanie
    Latarka LED
    20 wybieralnych dźwięków wezwania
    Dźwięk zakończenia transmisji
    Złącze micro USB do ładowania
    Wskaźnik poziomu ładowania baterii
    Monitor kanału
    Skanowanie kanału
    Podwójny monitor kanału
    Blokada klawiatury
    Automatyczne sterowanie wyciszaniem szumów
    Automatyczne powtarzanie (Przewijanie)
    Alarm niskiego poziomu baterii
    Dźwięki klawiszy (Wł./Wył.)
    Tryb cichy (alarm wibracyjny)
    Funkcje awaryjne


