
STAŢIE RADIO PMR
Walkie-Talkie

Comunică cu toate staţiile portabile PMR 446 MHz 

Acoperire până la 12 km
Design compact, rază extinsă de acoperire.

Funcţia VOX încorporată  
Pentru operare în mod “mâini-libere”.

Funcţie monitorizare bebeluş
Permite radioului să monitorizeze un bebeluş atunci când  
detectează un sunet.

Vibralert®   
Avertizare silenţioasă a apelurilor primite.

Supraveghere dublă    
Permite radioului să scaneze două canale sau coduri private.

10 tonuri de apel, ton taste, auto-filtrare 

English Czech Danish Dutch Finnish French German Greek

Hungarian Norwegian    Polish Portuguese Romanian Serbian Slovakian Spanish

* Packaging is made from recyclable materials.

Swedish

MT 975 VP EU
STAŢIE RADIO EMISIE RECEPŢIE UHF
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Conţinutul acestor specificaţii poate fi modificat fără o notificare prealabilă.
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MT 975 VP EU
Funcţie Beneficiu

UHF / FM  500mW - Putere emisie Recepţie excelentă de la distanţe mari

Acoperire până la 12 Km Calitatea semnalului poate varia în funcţie de teren şi de condiţiile meteo

8 Canale Acces direct de pe panoul frontal la selectorul de canale

121 coduri personale
38 coduri CTCSS (Continuos Tone Coded Squelch Sistem) şi 83 coduri DCS (DigitallyCoded Squelch) asigură un 
total de 121 de coduri pentru fiecare canal. 968 de combinaţii personale pot fi obţinute când cele 8 canale sunt 
combinate cu cele 121 coduri.

VOX (Transmisie activată vocal)
Vocea utilizatorului este recunoscută şi radioul poate emite fără a mai fi necesară apăsarea vreunei taste, 
eliberând astfel mâinile pentru altă activitate. 5 niveluri de sensibilitate VOX permit utilizatorului să selecteze la 
ce nivel de volum al vocii să se facă recunoaşterea

Monitorizare bebeluş Permite radioului să monitorizeze un bebeluş atunci când detectează un sunet

10 canale memorate Permite utilizatorului să programeze 10 canale / combinaţii de coduri private 

Explorare Permite utilizatorului să exploreze alte canale sau coduri personale CTCSS/DCS dintr-un canal pentru a localiza 
conversaţiile în desfăşurare

Supraveghere dublă Permite radioului să scaneze două canale sau coduri private — preselectate - simultan

Amplificator pentru raza maximă de acţiune Amplifică semnalul pentru o recepţie bună la distanţă mare

Circuit de economisire a bateriilor Un circuit exclusiv Cobra prelungeşte durata de viaţă a bateriilor. Dacă nu există comunicare timp de  
10 secunde, circuitul va comuta automat pe „mod economic”

10 tonuri de apel Oferă 10 semnale sonore (selectabile) uşor de recunoscut atunci când există un apel

„Roger Beep”(cu comutator pornit / oprit) Tonul de confirmare certifică interlocutorului că poate vorbi. Această caracteristică este selectabilă din  
comutatorul pornit / oprit

Auto-filtrare Opreşte automat transmisiile foarte slabe sau bruiajul indus de condiţiile deteren sau vreme

Ecran LCD Permite vizionarea informaţiilor despre modul de lucru dintr-o privire

Ton de apăsare a tastelor Confirmă activarea tastei

Funcţie de blocare a tastaturii Când este activată funcţia, este prevenită schimbarea accidentală a canalelor

Mufă pentru cască/microfon Permite folosirea unei căşti / microfon (neincluse) pentru operarea în sistem „mâini-libere”

Manual de instrucţiuni  Manual de instrucţiuni în 16 limbi — inclusiv în limba română

Clemă  _ agăţătoare de curea Asigură fixarea aparatului în timpul deplasării

Nu necesită licenţă de operare radio Funcţionează în banda de frecvenţă liberă

ACCESORII INCLUSE

8 acumulatori AAA (R3) NiMH Echipamentul poate funcţiona şi cu baterii alcaline AAA (R3) — neincluse în set

Încărcător rapid desktop pentru baterii Reîncarcă bateriile la o tensiune de alimentare de 220 V. Permite încărcarea simultană a două aparate radio
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SPECIFICATIONS

Unit Dimensions 17.0 mm H x
6.0 mm W x
4.1 mm D
(6.6” H x 2.3” W
x 1.6” D)
including antenna

Unit Weight 4.2 oz. (120g)
Without batteries

RF Output 500 mW

Channels 8
CH 1 = 446.00625 MHz

2 = 446.01875
3 = 446.03125
4 = 446.04375
5 = 446.05625
6 = 446.06875
7 = 446.08125
8 = 446.09375

SKU# MT 975-2 VP EU

Batteries 4 AAA NiMH rechargeable
batteries per radio (included)
or 4 AAA alkaline batteries
per radio (not included)

UPC 0-28377-90822 4

Master Pack 10028377 90822 1
Barcode

Clamshell 295 mm H x
Dimensions 202 mm W x

90 mm D
(11.6” H x 8.0” W
x 3.5” D)

Clamshell .65 kg ( 23.0 oz.)
Weight

Master Pack 4
Quantity

Master Pack 362 mm H x
Dimensions 300 mm W x

207 mm D
(14.3” H x 11.8” W
x 8.1” D)

Master Pack 3.0 kg ( 106 oz.)
Weight

Specifications subject to change
without notice.

MANUAL LANGUAGES

Cobra®, microTALK®, Nothing Comes Close to a Cobra®, VibrAlert® and the snake design are registered trademarks of
Cobra Electronics Corporation, USA. Cobra Electronics Corporation™ is a trademark of Cobra Electronics Corporation, USA.
CEEL® is a registered trademark of Cobra Electronics Europe LTD.
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FEATURES BENEFITS

8 Channels Front panel push buttons give you easy access to all 8 PMR channels.

121 Privacy Codes 38 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) codes and 83 DCS (Digitally
Coded Squelch) codes provide a total of 121 privacy codes. 968 privacy combinations
are possible when the 8 channels are combined with the 121 privacy codes.

Up to 12km Range Range will vary depending on terrain and conditions.

VibrAlert® Provides a silent alert for incoming calls. Ideal for noisy or all-quiet environments.

VOX (Voice Activated Transmission) User’s voice is detected and the radio transmits without the need to press any
buttons, freeing the user’s hands for other tasks. 5 VOX sensitivity levels allow user
to select at which point the radio will detect their voice.

Baby Monitor Allows radio to monitor a baby whenever a sound is detected.

Dual Watch Programmable two location scan allows user to monitor two different Dual Watch
Locations (channel or channel/privacy code) simultaneously.

10 Channel Memory Allows the user to program up to 10 channel or channel/privacy code combinations
for easy retrieval.

Call Alert (10 selectable tones) Provides up to 10 easily recognizable call alert tones for incoming calls.

Roger Beep Tone (selectable on/off) Confirmation tone indicates the completion of your transmission, and signals to
others it’s clear to talk. This feature is selectable and may be turned on or off.

Backlit LCD Display Provides maximum ease of use, even at night.

Battery Power Saver A unique circuit extends the life of your batteries. If there are no transmissions within
10 seconds, the unit will automatically switch to battery saver mode.

Scan Allows user to scan either channels, CTCSS privacy codes within a channel, DCS codes
within a channel or up to 10 memory channels to locate conversations in progress.

Battery Level Meter Displays remaining battery life in an easily viewable LCD icon.

Intercom Capable With an optional intercom adapter and two external speaker/microphone attachments,
a single radio can be used as an intercom system (ideal for motorcyclists)

Keystroke Tones (selectable on/off) Confirms key activation. This feature is selectable and may be turned on or off.

Key Lock When activated, provides key pad security eliminating accidental channel changes.

Mulitlingual Manual Included Includes 17 language instruction manual.

INCLUDED ACCESSORIES

Desktop Rapid Charger Charges supplied NiMH batteries inside radios. Rapid charger accommodates one
or two radios.

8AAA NiMH Rechargeable Batteries Each radio can also be used with 4 AAA non-rechargeable alkaline batteries
(not included).

Maximum range may vary
and is based on
line-of-sight operation,
without obstructions,
and under ideal conditions.

BENEfICII ChEIE wALkIE tALkIE

Uşurinţă în utilizare 
–  Comunicare uşoară – nu e nevoie să reţii numere de telefon 
–  Comunicare de tip “N la N” – un mesaj transmis printr-o staţie 

poate ajunge în acelaşi moment la toate staţiile 
– Comunicare liberă, indiferent de domeniul de utilizare 
Eficienţa costurilor 
– Mobilitate, fără costuri suplimentare 
– Inexistenţa costurilor de roaming
– Costuri iniţiale mici, lipsa costurilor lunare

Distanţă maximă  
până la care funcţionează 
staţiile Cobra MT 975  
este de 12 km, în linie 
dreaptă, fără obstacole  
şi în condiţii ideale.  
În funcţie de condiţiile  
de teren şi de mediu 
semnalul poate să scadă.

SPECIFICAţII TEHNICE

Dimensiuni 
aparat

170 mm  Înălţime 
   60 mm  Lungime
   41 mm  Lăţime 
    (inclusiv  antena)

Greutate 
aparat

120 g
fără acumulatori

Putere de 
emisie 500 mW

Frecvenţe  
canale  (8)

1 446,00625 MHz
2 446,01875 MHz
3 446,03125 MHz
4 446,04375 MHz
5 446.05625 MHz
6 446,06875 MHz
7 446,08125 MHz
8 446,09375 MHz

SKU# MT 975 – 2 VP EU

Baterii Baterii reîncărcabile x 4 
AAA NiMH / radio

Codul Universal  
al Produsului 0 – 28377 – 90822-4

Codul de bară  
al blisterului 10028377 90822 1

Dimensiuni 
blister

 295 mm Înălţime 
 202 mm  Lăţime

90 mm  Grosime

Greutate 
blister 650 g

Mod de  
ambalare 4 blistere / cutie

Dimensiuni
ambalaj  

 362 mm   Înălţime
 300 mm  Lungime
 207 mm  Lăţime

Greutate 
ambalaj 3.000 g

Conţinutul acestor specificaţii poate fi 
modificat,  fără o notificare prealabilă

combinatii  
personale

canale

raza de
acoperire

pana
la

coduri  
personale

MANUAL DE INStRUCţIUNI ÎN:

Engleză

Cehă

Daneză

Olandeză

Finlandeză

Franceză

Germană

Greacă

Maghiară

Italiană

Norvegiană

Poloneză

Portugheză

Romană

Spaniolă

Suedeză


