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RADIOTELEFON BAOFENG UV-82
HTQ VHF/UHF 5 W
Cena brutto

250,00 zł

Cena netto

203,25 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

BAO-UV-82 HTQ

Producent

Baofeng

Opis produktu
UV-82 HTQ to NOWY MODEL duobandera firmy Baofeng pozwalający na nawiązywanie łączności modulacją FM z maksymalną mocą 5 W w przedziałach
częstotliwości 136 - 174 MHz i 400 - 520 MHz. W stosunku do poprzednich modeli, poszerzono zakres częstotliwości, dodano nowe funkcje użytkowe, zastosowano
baterię o znacznie większej pojemności ( 2800 mAh ) co wydłużyło czas użytkowania bez konieczność ładowania. Zastosowany procesor dsp poprawił jakość dźwięku,
która stała się już porównywalna z tą z markowych i droższych urządzeń. Ciekawym rozwiązaniem technicznym jest użycie podwójnego przycisku nadawania PTT co
umożliwia naprzemienne nadawanie na dwóch różnych częstotliwościach bez konieczności przełączania ich w radiotelefonie. Producent nie zapomniał nawet o
praktycznym dodatku jakim jest funkcja latarki z diodą LED. Ciekawe wzornictwo i spore walory użytkowe przy niskiej cenie powodują iż ten model znajduje wielu
zwolenników.
Podstawowe parametry:
Zakres częstotliwości: 136-174 / 400-520 MHz
Radio FM (65.0MHz-108.0MHz)
Moc nadajnika: 5 / 1 W
Modulacja: FM
128 komórek pamięci częstotliwości
50 CTCSS i 104 CDCSS
Funkcja VOX
Ton 1750Hz
Podwójny przycisk PTT
Duży wyświetlacz LCD z wyświetlaniem równocześnie dwóch częstotliwości
Szerokość kanału 25KHz/12.5KHz
Sygnalizacja niskiego poziomu naładowania baterii
Funkcja Time-out Timer
Blokada klawiatury
Krok strojenia: 5/6.25/10/12.5/20/25/50 kHz
Możliwość programowania z komputera
Wymiary: 65x132x32 mm
Waga: 130 g

Oferowany komplet zawiera:
Radiotelefon UV-82
Akumulator 2800 mAh
Antenę szerokopasmową z wtykiem SMA
Klips do paska
Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i PTT
Krótka smycz
Ładowarkę sieciową
Instrukcję obsługi
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Oryginalne opakowanie
Dowód sprzedaży
RADIOTELEFON POCHODZI OD PRZEDSTAWICIELA BAOFENG W POLSCE I POSIADA

POLSKĄ 12-STO MIESIĘCZNĄ GWARANCJĘ.

Do pobrania:
1. Program do programowania radiotelefonu UV-82.
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