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RADIOTELEFON YAESU VX-120E VHF
Cena brutto

519,00 zł

Cena netto

421,95 zł

Numer katalogowy

VX-120E*

Producent

Yaesu

Opis produktu
YAESU VX-120E to model ręcznego radiotelefonu FM marki YAESU. Posiada on zwartą i niewrażliwą na wstrząsy budowę oraz 8-przyciskową klawiaturę. Radiotelefon ten posiada wodoodporną konstrukcję umożliwiającą zachowanie właściwości na głębokości 1m przez 30 minut (IPX7).
Model ten pokrywa pasma częstotliwości w zakresie 134-174 MHz (VHF) i zapewnia dobrą słyszalność z wbudowanego głośnika.
Dodatkowo zainstalowano funkcję „wywołanie pomocy” (takie samo jak w VX-6R) oraz funkcję bezpiecznego hasła.
Podstawowe cechy:
- ilość komórek pamięci: 200 z alfanumeryczną klawiaturą
- 10 banków pamięci z przydzielonymi kanałami
- moc wyjściowa: 5W (dla akumulatorów FNB-83)
- głośne, wyraźne wyjście audio (700mW) z wbudowanym głośnikiem
- akumulator FNB-83 (7,2 V/1400 mAh) z dołączoną ładowarką
- funkcja automatycznej identyfikacji „nagły przypadek”
- funkcja „nagły przypadek”
- funkcja „hasło”
- koder/dekoder CTCSS/DCS
- funkcja inteligentnego wyszukiwania
- duży wyświetlacz LCD
- mocna i wodoodporna obudowa (IPX7 , zanurzenie w wodzie na głębokość 1 metra przez okres 30 minut)
- wyłącznik czasowy (TOT)
- tryb oszczędzania mocy
- wskaźnik stanu baterii
- ARS funkcja automatycznego Shiftu
- ARTS funkcja automatycznej kontroli odległości
- funkcja Dual Watch
- wymiary: 60 x 120 x 32 mm
- waga: 390 g z baterią i anteną
Wyposażenie opcjonalne:
FNB-83 - akumulator niklowo-wodorkowy, 7,2V/1400mAh,
NC-88C - ładowarka standardowa,
VAC-370C - ładowarka szybka,
CD-26 - ładowarka biurkowa,
FBA-25A – pojemnik na baterie,
E-DC-5B – ładowarka samochodowa,
E-DC-6 – kabel zasilający z wtykiem DC,
CN-3 - adapter antenowy BNC na SMA,

CT-91 – adapter mikrofonowy,
MH-57A4B - mikrofonogłośnik,

MH-73A4B – wodoodporny mikrofonogłośnik,
VC-27 – mikrofonosłuchawki,
VC-24 – zestaw nagłowny,
FTD-7 – moduł DTMF,

pobierz dokumentację

SPECYFIKACJA

Ogólne

RX:134-174 MHz
zakres częstotliwości
TX:144-146 (148) MHz

zakres temperatury pracy

-20°C do +60°C

kroki strojenia

5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50, 100 kHz

±

stabilność częstotliwości

5 ppm (-10°C do +60°C)

± 600

regulacja shiftu przemiennika

impedancja anteny

kHz

50 Ω

napięcie zasilania

7,4 V DC
125 mA (Receive) 200 mW Output
45 mA (Standby, Saver off)VHF
20,5 mA (Standby, Saver On)
8 mA (Auto Power Off)

pobór prądu

1,5 mA (5W Tx 7,2 V DC)

wymiary

60 x 120 x 32 mm (szerokość x wysokość x grubość)

waga

390 g (z anteną i akumulatorem)

Nadajnik

moc

High 5 W (7,2 W)
Mid 2 W (7,2V)
Low 0,5 W (7,2V)

modulacja

emisja niepożądanych sygnałów

maksymalny poziom dewiacji

impedancja mikrofonu
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zmienna reaktancja F2, F3

60 dB

±
2 kΩ

5 kHz

Odbiornik

typ odbiornika

Superheterodyna z podwójną przemianą
21,7 MHz

częstotliwości pośrednie
450 kHz

czułość

0,2 μV dla 12 dB SINAD (137 – 140 MHz)
0,16 μV dla 12 dB SINAD (140 – 150 MHz)
0,2 μV TYP dla 12 dB SINAD (150 – 174 MHz)

selektywność

12 kHz/ 35 kHz (-6 dB/-60dB)

moc audio

700 mW @ 16 Ω , 10% THD (głośnik wewnętrzny)
400 mW @ 8 Ω , 10% TDH (głośnik zewnętrzny)

W skład kompletu wchodzi:

- część nadawczo-odbiorcza,
- antena,
- akumulator FNB-83,
- ładowarka NC-88C,
- klips do paska,
- instrukcja obsługi w języku angielskim
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