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Link do produktu: https://ten-tech.pl/radiostacja-kenwood-ts-480sat-p-512.html

Radiostacja Kenwood
TS-480SAT
Cena brutto

4 200,00 zł

Cena netto

3 414,63 zł

Cena poprzednia

5 000,00 zł

Dostępność

1 - 21 dni

Gwarancja

24 miesiące

Typ

Stacjonarna, przewoźna

Pasma

HF, 6m

Funkcje

PA 100W, ATU, AF DSP

Opis produktu
Urządzenie skontruowane z niezwykłą finezją. Serce stanowi jednostka centralna w kolorze czarnym przypominająca
magnetowid. W górnej części producent umieścił swoją nazwę wraz z świecącym na czerwono akcencie który zapala się w
momencie uruchomienia. Panel urządzenia montowany jest na stopce która może idealnie uświetnić biurko radiooperatora.
Nie wielka ilośc zajmowanego miejsca pozwala na zastosowanie inncyh akcesoriów. W panelu umieszczono gniazdo na
słuchawki co wyklucza konieczność dostępu do jednostki centralnej
Końcówka mocy:
Cała linia modeli TS-480 posiada PA zasilane bezpośrednio z źródła napięcia. Model TS-480SAT posiada 100W PA natomiast
TS-480HX 200W PA (wymaga dodatkowego zasilania)
Unikatowa konstrukcja:
Charakterystyczna konstrukcja modeli TS-480 jest oparta na aluminiowej ramie, zapewnia to lepsze odprowadzanie ciepła.
Osobno montowany panel daje lepszą wygodę oraz komfort przy montażu w pojeździe.
Podwyższone chłodzenie
Przelotowa konstrukcja urządzenia i zainstalowane fabrycznie dwa wentylatory utrzymują stałą temperaturę, lepszą cyrkulację
powietrza.
TX / RX Equalizer
Modele TS-480 posiadają DSP na stopniu nadajnika. Zabudowano filtry modulacji regulowane od 500 do 2500Hz oraz
domyślny od 300 do 2700Hz. Dodatkowo do dyspozycji mamy equalizer basu, oraz podbicia basów.
Linia TRX PC
Linia TS-480 posiada złącze RS-232 do bezpośredniego połaczenia z PC. Nie ma potrzeby dokupywania specjalnych interfejsów
wystarczy zwykły kabel RS-232. Program do obsługi jest darmowy
ATU
Model TS-480SAT jest wyposażony w wbudowaną automatyczną skrzynkę antenową strojącą w częstotliwościach od 1.8 do
54MHz
Inne Funkcje
zmiana dewiacji FM (Wide / Narrow), CTCSS, 1750Hz ton, monitor nadajnika, 100 pamięci każda z 8 znakowym opisem, multifunkcjonalny skaner możliwość zdalnej pracy przy użyciu sieci internet

W zestawie znajduje się Polska instrukcja obsługi
SPECYFIKACJA:
Pasmo nadajnika: pasma amatorskie 3.5/7/10/14/21/24/28/50MHz
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Pasmo odbiornika: 50kHz-30MHz, 50-54MHz
Emisje: CW, SSB, RTTY, AM, FM
Napięcie zasilania: 13.8V DC
Pobór prądu: 20.5A przy max TX.
Moc nadajnika: 100W
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