
Nimic nu se compară cu cobra®

• Utilizare internaţională    • Design CompaCt

• amplifiCator De semnal    • aCCes instantaneU la Canalele 9/19 

• eCran lCD pentrU toate fUnCţiile

Staţie radio emiSie-recepţie multi-Standard programabilă

Staþie radio mobilã 
CB multi-standard 

AM/FM, 
40 de canale



Funcţii Beneficii
   

Banda AM/FM Staţie radio emisie-recepţie multi-standard programabilă  
 pentru utilizare internaţională.
   

Design compact Instalare uşoară în cele mai multe automobile şi camioane.
   

Display cu cristale lichide, iluminat Permite citirea uşoară a datelor afişate.
   

Control îmbunătăţit  Ajustează sensibilitatea recepţiei. Permite descreşterea 

al radio-frecvenţei (RF Gain) sensibilităţii pentru semnalele puternice şi creşterea sensibilităţii 
 pentru semnale slabe.
   

Acord electronic al frecvenţei Permite acordarea exactă pe toate canalele.
   

Comutator pentru acces instantaneu  Comută instantaneu de pe orice canal pe “Canalul de urgenţă 9”, 
la canalele 9/19 sau pe “Canalul de InformAţII 19”.
   

Scală de putere combinată S/RF Indică nivelul semnalului atât la recepţie, cât şi la emisie.
   

Conector 4-pin pentru microfon  Permite conectarea /deconectarea uşoară a microfonului. 
   

Microfon rezistent   microfon ergonomic, rezistent, cu cablu de 2,7 m.
   

Caracteristici
   

Dimensiuni 44.5 mm (H) x 114 mm (l) x 178 mm (L)
   

greutate 1,5 kg
   

Tip microfon 4-pin Dynamic
   

Control frecvenţă Sinteză de frecvenţă cu PLL, ce asigură o toleranţă de 0,005%
   

Putere emisie antenă 4 W / 1 W
   

gamă frecvenţe 26.965 la 27.400 mHz
   

SKu# 19 DX IV eu
   

Cod universal produs 0-28377-20141 7
   

Dimensiuni ambalaj  228.6 mm (H) x 263.4 mm (l) x 82.5 mm (L)
   

nr. buc./bax  6 
   

Dimensiuni bax 231 mm (H) x 491 mm (l) x 265 mm (L)
   

greutate bax  7,9 kg 
   

Specificaţiile pot fi modificate de către producător fără vreo înştiinţare prealabilă.
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Showroom Bucureşti  B-dul Magheru, nr. 6-8, sector 1; Tel.: 021-316.67.16; office.magheru@falcon.ro;  
Showroom timişoara  B-dul 16 Decembrie 1989, nr. 43; Tel.: 0256-274.788; office.timisoara@falcon.ro;   
Showroom Braşov  Str. Avram Iancu, nr. 36; Tel.: 0368-456.003; office.brasov@falcon.ro;  
Showroom iaşi  Şos. Bucium, nr. 23; Tel.: 0332.441.826; office.iasi@falcon.ro  
Showroom cluj-napoca  Str. Dorobanţilor, nr. 30 - 32, Tel.: 0364-730.560; office.cluj@falcon.ro
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