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Link do produktu: https://ten-tech.pl/radiotelefon-hytera-pd355-p-1315.html

Radiotelefon Hytera PD355
Cena brutto

985,00 zł

Cena netto

800,81 zł

Dostępność

1 - 21 dni

Gwarancja

24 miesiące

Pasma

UHF

Funkcje

DMR

Opis produktu
Seria PD3 Hytera to biznesowe radiotelefony w formacie kieszonkowym. Kompaktowe wzornictwo i intuicyjna obsługa sprawiają, że radiotelefony przenośne DMR są doskonałymi
towarzyszami zapewniającymi niezawodną cyfrową komunikację radiową. Cyfrowa łączność radiowa jeszcze nigdy tak świetnie nie wyglądała Radiotelefony z serii PD3 przekonują swoim
nowoczesnym i kompaktowym wzornictwem w formacie smartfona oraz intuicyjną obsługą. Dzięki niewielkiej masie, wynoszącej tylko 160 g (PD355/PD365) i 165 g (PD375), noszenie tych
urządzeń nie powoduje zmęczenia nawet po długim dniu pracy.

Dostępne wersje:
UHF1 z zakresem pracy 400 - 440MHz
UHF2 z zakresem pracy 430 - 470MHz

Obsługa analogowej i cyfrowej łączności radiowej

Seria PD3 została stworzona zgodnie ze standardem ETSI dla cyfrowej łączności radiowej Digital Mobile Radio (DMR). Radiotelefony przenośne są zgodne z konwencjonalnym standardem
DMR i mogą być dodatkowo używane w trybie analogowym.

Rozszerzony zakres częstotliwości (PD375)

Radiotelefon PD375 rozszerza serię Hytera PD3 o większy zakres częstotliwości. Obejmuje on pasma UHF od 400 do 450 MHz lub od 430 do 480 MHz.

Zintegrowana konstrukcja anteny

Unikalna, zintegrowana konstrukcja anteny zapewnia dobre zasięgi bez konieczności montowania w radiotelefonie większej anteny.

Niskie koszty zakupu

Radiotelefony z serii PD3 oferują oprócz wielu funkcji szybki i nieskomplikowany start na cyfrowym paśmie dostępu do cyfrowej technologii w rozsądnej cenie.

Długi czas pracy akumulatorów

Dostarczane akumulatory litowo-jonowe (2000 mAh) zapewniają radiotelefonom przenośnym PD3 co najmniej 12-godzinny czas działania w trybie cyfrowym, przy cyklu roboczym 5-5-90.

wygenerowano w programie shopGold

Pozostałe funkcje (wybór)

-Regulowana moc wyjściowa nadajnika: 1,5 W lub 3 W
-Sygnalizacja analogowa: CTCSS, CDCSS
-Ochrona przed pyłem i wilgocią według normy IP54
-Odporność na upadki i na wibracje według MIL-STD-810 C/D/E/F/G
-Wiadomości tekstowe DMR do 64 znaków
-Cztery programowalne przyciski
-Ładowanie przez interfejs micro-USB
-Programowanie przez interfejs micro-USB
-Funkcja Scan dla kanałów analogowych i cyfrowych

-Wszechstronne połączenia głosowe: połączenie indywidualne, połączenie grupowe, połączenie do wszystkich na kanałach cyfrowych
Zawartość opakowania:

˃

radiotelefon

Hytera PD355

˃ Akumulator litowo-jonowy (2000 mAh) BL2009
˃ Zasilacz UE micro-USB PS1029

˃

Zapinka na pasek, dopasowana do radiotelefonu

˃ Opaska na rękę (nylon) RO01

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wersja: UHF1 , UHF2
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