Rádiostanica XTN446
Komunikácia bez
hraníc.
Zábavné a jednoduché ovládanie - táto PMR rádiostanica je
výborným doplnkom k Vašim obchodným aktivitám. K jej
prevádzke nepotrebujete žiadne povolenie k vysielaniu od
telekomunikačného úradu, neplatíte žiadne poplatky za užívanie.
Jednoducho nadviažete rádiové spojenie so svojou užívateľskou
skupinou kedykoľvek to potrebujete. Rádiostanica Motorola XTN
446 je odolná voči vode, prachu, jej obal je zabezpečený proti
možnému elektrickému výboju. Svojimi vlastnosťami sa stáva
"serióznou" a vhodnou rádiostanicou pri komunikácií v rôznych
činnostiach.

Jednoducho pre Vás.
Rádiostanicu XTN446 môžte používať v priebehu sekundy vďaka
pevným a jasne označeným tlačidlám, robustnému rotačnému
regulátoru hlasitosti a trojfarebnej LED-ke. Komfort užívania
zvyšuje aj výrazné osvetlenie displeja čo využijete najmä v noci.
Cieľová komunikácia.
Rádiostanica využíva štandardne 8 komunikačných kanálov,
ktoré definuje európska norma PMR. Naviac rádiostanica
využíva 121 „vedľajších“ komunikačných kanálov, čo vám zabezpečí okamžite kontaktovanie Vašich kolegov, pracovníkov alebo
kamarátov.

Ostaňte v spojení pomocou
rádiostanice XTN446 spoločnosti
Motorola.
Nepotrebujete žiadne povolenia
k vysielaniu a k prevádzke, neplatíte
žiadne poplatky, žiadne uzatváranie
zmlúv, jednoducho stanicu zapnete
a komunikujete – nie len v SR ale aj
v krajinách EÚ.

Bezdotykový kontakt.
HandsFree prevádzka - pri zakúpení slúchadiel a pripojení ich k
rádiostanici získate úplnú slobodu Vašich rúk. Spojenie nadviažete jednoducho - hlasom (VOX funkcia).
Jednoduchá a praktická.
Veľký, ľahko čitateľný displej s užívateľskými ikonami zobrazuje
kanálový kód, "pracovný status", kapacitu batérie a ostatné
funkcie rádiostanice.
Hlasový "Scrambling".
Táto vlastnosť rádiostanice zabezpečí minimalizovanie nežiadúceho šumu pri komunikácií.
Skanovanie kanálov.
funkcia vám umožní vyhľadať aktívne kanále, na ktorých
prebieha komunikácia.

Kvalita spoločnosti Motorola.
XTN446 spĺňa tie najprísnejšie normy bezpečnosti a odolnosti pri
samotnej prevádzke. Rádiostanica spĺňa európske normy, ale aj
americké vojenské štandardy odolnosti (MIL-STD 810F) ako aj
IP54 štandard ekologickej ochrany. XTN446 prešla zrýchleným
testom životnosti (Motorola Accelerated Life Test), ktorý simuluje
5 rokov náročného užívania v praxi.

Multi nabíjačka IXPN4003 s Euro adaptérom vám umožní nabíjať naraz až 6
rádiostaníc. Naviac táto nabíjačka vám umožní klonovať nastavenia z jednej
rádiostanice na ostatné rádiostanice.

Prispôsobenie.
Tak ako je vždy očakávané od Motoroly, XTN446 podporuje
širokú škálu doplnkov od batérií, audio súprav až po doplnky
slúžiace k väčšiemu komfortu užívania produktu, pre špecifické
užívateľské riešenia.
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Technická špecifikácia
Všeobecne
Počet kanálov
Kódy
Pracovné pásmo

Dosah

Napájanie

Životnosť batérie

8
121
446.00625 MHz
446.01875 MHz
446.03125 MHz
446.04375 MHz
446.05625 MHz
446.06875 MHz
446.08125 MHz
446.09375 MHz
do 5 km bez
terénnych a iných
obmedzení
4 AA alkalické batérie
alebo NiMH Motorola
batérie
AA Alkaline: 36 hodín
NiMH: 24 hodín na
jedno nabitie
(údaje platia pri pomere 5%
vysielania, 5% prijímania
a 90% StandBy)

Rozmer
Váha

129 x 64 x 35 mm
282 g (s NiMH)
265 g (s AA)

IXPN4001 (Euro)
Jednopozičná nabíjačka

NTN8971 alebo NNTN4190
NiMH batérie

ENLN4042
Vodovzdorný obal

IXEN4003
Farebné obaly

HMN9026
Mikrofón

ENMN4002
VOX náhlavná súprava
s mikrofónom

HMN9025
Diskrétne slúchadlo s PTT tlačidlom
a mikrofónom

BDN6774
Diskrétne VOX slúchadlo
s mikrofónom

Ceny a objednávanie

Kontakt

Jednotná doporučovaná predajná cena za kus je $208.
V cene je zahrnutá rádiostanica (čierne prevedenie),
umelohmotný obal na rádiostanicu vrátane štipca na opasok,
Motorola NiMH batéria, užívateľská príručka
Na odber viacerých kusov je poskytovaná výrazná zľava.
Pre stanovenie zľavy nás kontaktujte.
Rádiostanicu je možné zakúpiť priamo z elektronickej
predajne WRX Shop – http://shop.wrx.sk
O dobe dodania rádiostanice sa informujte telefonicky
v našej spoločnosti.

WRX Slovakia s.r.o.
Viedenská cesta 7, (Hotel Incheba)
851 01 Bratislava, Petržalka
Slovenská republika
Tel: +421 2 624 10 636

http: // motorola.wrx.sk
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