
Tait Orca 5020 rozširuje funkcie Tait Orca
5010 o ďaľšie funkcie. S rozsahom 350
kanálov, robustnou a štýlovou konštrukciou
poskytuje všetky výkonné funkcie ktoré
očakávate od konvenčnej rádiostanice.

Jednoduché užívateľské menu.

Tait Orca 5020 predstavuje užívateľsky príjemnú
rádiostanicu, navrhnutú pre splnenie obchodných
požiadaviek dneška. Vybrané funkcie môžu byť
pod ľa pož iadaviek užívate ľa zahrnuté do
užívateľského menu a výrazne zjednodušiť užívanie
rádiostanice.

Skrolovanie a užívateľské tlačidlá.

Dve scroll tlač idlá umožňujú jednoduché
navigovanie úrovňami menu systému. Ďaľšia klávesa
môže byť naprogramovaná dvoma funkciami podľa
vlastného výberu, prípadne zvoliť tri najčastejšie
používané položky menu.

Automatická identifikácia volajúceho.

2 x 12 znakový displej zobrazí meno, resp.
identifikáciu prichadzajúceho hovoru.

Klávesnica a displej.

Jednoduchá klávesnica umožňuje úplné
alfanumerické vytáčanie. Pre zamedzenie
neautorizovaného použitia je možné zabezpečenie
klávesnice osbným PIN kódom. Podsvietený displej
zobrazuje znaky v normálnej, alebo zväčšenej
veľkosti. Ďaľšie indikátory Vás informujú o
prevádkových stavoch, napr. DTMF, Handset,
zobrazenie kanálu, výkon, indikátor stavu batérie.

Krátke správy.

Rádiostanicu Tait Orca 5020 je možné
naprogramovať pre príjem alebo vyslanie krátkych
správ do 32 znakov, čím zjednodušujú prevádzku;
šetria čas a rádiový priestor.

D-svorka, štipce  na opasok
Klopňové mikrofóny
Štandardné a rýchlo nabíjačky
v jednoduchom alebo násobnom prevedení
Stolný nabíjač
Kožené doplnky
Náhlavné súpravy
Univerzálny interface pre doplnky
Kompletná automobilová sada

Tait Orca 5020
350 kanálová konvenčná rádiostanica

Príslušenstvo:



Počet konvenčných kanálov
350

Vlastnosti
3 Programmable Function Buttons
Handset Operation
Keypad Lock
Battery Charge Indicator
Menu System
One Touch Call
Monitor Function
Selective calling
Scanning & Voting
Repeater Talkaround
Call Queuing
Power Saving Modes
Emergency Modes
Stun and Revive
PSTN & PABX Calls
Status Calls
Send and Receive Short Data Messages

Kanálový odstup
12.5 kHz
20 kHz
25 kHz

Batérie
1100mAh NiCd (bez štipca)
1500mAh NiMH  (bez štipca)
1100mAh NiCd
1500mAh NiCd
1500mAh NiMH
2000mAh NiMH

Frekvenčné rozsahy
66-88 MHz
136-174 MHz
175-225 MHz
336-400 MHz
400-470 MHz
450-530 MHz
806-870 MHz
896-941 MHz

Pracovná teplota
-30 C to +60 C

Vysielací výkon
1, 2.5, 5 VHF
1, 2.5, 4 UHF
(pre každý kanál individuálne)

Selektívne volania.
Môžte sa spojiť s individuálnym užívateľom, alebo celou
skupinou, prípadne použiť ďaľšie funckie ktoré ponúka
Selcall.

Volania jedným dotykom.
Tri volania môžu byť predprogramované a aktivované
jediným stlačením klávesy pre každý z 350 kanálov.

Fronta hovorov.
Tait Orca 5020 zoradí do fronty až do 10 čakajúcich
alebo prichádzajúcich volaní.

Status Messaging.
Môžte indikovať svoj súčasný stav výberom z
preddefinovaného zoznamu správ, napr. “Na ceste” ,
“Uloha splnena”, atď.

Skanovanie skupín.
Tait Orca 5020 umožňuje konfigurovanie skupín ktoré
Vaša rádiostanica skanuje.

Signalizácia kanálov.
Rádiostanicu Tait Orca 5020 je možné nastaviť na rôzne
signalizácie (DCS/CTCSS). Táto vlastnosť umožňuje
flexibiltu pri vytváraní dynamických skupín bez nutnosti
fyzického preprogramovania rádiostanice.
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