
STAŢIE RADIO PMR
Walkie-Talkie

Comunică cu toate modelele de staţii  
portabile PMR 446 MHz 

Până la 5 km rază de acoperire 

Design compact, rază mare de acoperire.

Ton de confirmare “trec pe recepţie”   

Indică interlocutorului că poate vorbi. 

Circuit de economisire a bateriilor   

Prelungeşte durata de viaţă a bateriilor când nu există  
transmisie sau recepţie.

Ton de apel  

Oferă un semnal uşor de recunoscut pentru  
apelurile primite.

Încărcător cu Micro-USB 

Acumulatorii se pot încărca în interiorul staţiei.

MT 245 VP EU
STAŢIE RADIO EMISIE RECEPŢIE UHF



English Czech Danish Dutch Finnish French German Greek

Hungarian Norwegian    Polish Portuguese Romanian Serbian Slovakian Spanish

* Packaging is made from recyclable materials.
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Swedish 

Conţinutul acestor specificaţii poate fi modificat fără o notificare prealabilă.

STAŢIE RADIO EMISIE RECEPŢIE UHF

MT 245 VP EU
SPECIFICAŢII TEHNICE
Generale
Dimensiuni 131 (Î) x 49,81 (L) x 37,13 (l) mm

inclusiv antena
Greutate 65,4 g
Putere emisie  500 mW
8 Canale CH1 = 446.00625 MHz  

CH2 = 446.01875 MHz
CH3 = 446.03125 MHz
CH4 = 446.04375 MHz
CH5 = 446.05625 MHz
CH6 = 446.06875 MHz
CH7 = 446.08125 MHz
CH8 = 446.09375 MHz

SPECIFICAŢII AmbAlAj
SKU# MT 245 VP
UPC# 0 28377 91000 5

Acumulatori 3 acumulatori AAA NiMH la  
fiecare staţie

Baterii 3 AAA la fiecare staţie (neincluse)
Cod bare bax 1 0028377 91000 2
Mod ambalare 4/bax
Dimensiuni cutie 259 (H) x 190 (W) x 77 (D) mm
Greutate cutie 364 g

FUNCŢII bENEFICII 
 UHF/FM Recepţie clară de la distanţe mari.
5 Km rază de acoperire Calitatea semnalului poate varia în funcţie de teren şi condiţiile meteorologice.
8 Canale Acces direct de pe panoul frontal la selectorul de canale.

Circuit de economisire a bateriilor Un circuit unic permite prelungirea duratei de viaţă a bateriilor. Dacă nu există comunica-
re timp de 10 secunde, staţia va trece pe modul de economisire a bateriilor.

5 tonuri de apel selectabile Oferă tonuri uşor de recunoscut pentru apelurile primite.
Ton de confirmare “trec pe recepţie” Indică încheierea transmisiei şi semnalizează celorlalţi că pot începe să vorbească.

Auto-filtrare Opreşte automat transmisiile foarte slabe sau bruiajul indus de condiţiile de teren sau  
cele meteorologice.

Ecran LCD Permite vizionarea informaţiilor despre modul de lucru dintr-o privire.
Ton de apăsare a tastelor Confirmă activarea tastei.
Indicator de baterie slabă Clipeşte atunci când nivelul bateriei este scăzut.
6 AAA NiMH Acumulatori Staţia poate funcţiona şi cu 3 baterii alcaline AAA (neincluse în pachet).  
Încărcător cu Micro-USB în formă de “Y” Încarcă acumulatorii din interiorul staţiilor. Permite încărcarea simultană a 2 staţii.

Mufă pt. cască/microfon/încărcător Permite folosirea folosirea căştilor/microfonului (neincluse) pentru operarea  
în sistemul “mâini-libere”.

Manual de instrucţiuni Include manuale în 17 limbi.
Clemă-Agăţătoare de curea Asigură fixarea staţiei în timpul deplasării.


