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Midland BASE CAMP446 este o staţie care funcţionează în banda de frecvenţă PMR446, cu ceas şi alarmă, 
radio AM/FM şi o banda de recepţie VHF maritimă.  Midland BASE CAMP446 a fost proiectată ca fiind un 
echipament multifuncţional, radio şi staţie, pentru comunicarea cu alte dispozitive PMR446 programate pe 
acelasi canal. 

BASE CAMP446 este soluţia ideala zi de zi pentru toate activităţile în aer liber, deasemeni pentru timpul 
liber şi pentru situaţii de urgentă şi securitate. 

Manivela dinam vă permite să reîncărcaţi staţia în timpul unei pene de curent sau oricând de la o sursa de 
energie. Prin intermediul slotului USB, deasemeni, este posibil să reîncărcaţi alte dispozitive (cum sunt 
telefoanele mobile, iPod, player MP3) cu ajutorul manivelei dinam, încarcătorul AC sau DC. 

BASE CAMP446 are o lanternă inclusa şi un sistem de tip Morse SOS, care vă permite să trimiteţi mesaje 
codificate. Staţia este deasemeni echipată şi cu un microfon, pentru a fi mult mai practică. 
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Dimensiunile sale mici permite utilizatorului să realizeze comunicaţii radio şi în mişcare. 

TRĂSĂTURI PRINCIPALE: 

• Staţie PMR446
• Banda de recepţie VHF maritimă
• Ceas cu alarmă/Radio AM/FM
• Semnal Morse SOS
• Microfon
• Lanternă cu leduri încorporate
• Manivela dinam cu capacitate de încarcare
• Conectare USB pentru încarcare
• Acumulator inclus 6V Ni-MH
• Funcţionează şi cu baterii alcaline
• Compatibilă cu accesoriile cu 2 pini Midland

CORESPUNDE CU CE/99/05 

Culoare: Gri metalizat/Negru 

Pachetul Midland BASE CAMP446 include: Staţie 
Midland Midland BASE CAMP446, transformator de 
perete, acumulator de 800 mAh, suport pentru umăr, 
microfon cu 2 pini, încarcator 12V. 

ACCESORII OPŢIONALE COMPATIBILE CU BASE CAMP446 

MA30P Microfon cu braţ reglabil C648.01 
MA30-L Microfon cu braţ reglabil (conector tip L) C648.03 
MA31 Microfon cu tub pneumatic C732 

MA31-L Microfon cu tub pneumatic (conector tip L) C732.03 
MA35 Căşti cu microfon C652 

MA35-L Căşti cu microfon (conector tip L) C652.02 
MA21-D Microfon cu căşti ajustabile şi PTT C709 
MA21-L Microfon cu căşti ajustabile şi PTT (conector tip L) C709.03 
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SPECIFICAŢII TEHNICE 

Canale 1~8 PMR
Controlul frecvenţei Sintetizator PLL

Rază frecvenţă 
446.00625 - 446.09375MHz (PMR)  
520 - 1620KHz (AM)   
87.5 - 108.0MHz (FM)  
156.3 - 162MHz (MARINE) 

Pasul frecvenţei 12.5 KHz (PMR) 
Sursa de alimentare 6+/- 10% VDC 
Temperatura de utilizare  from -20° to +55° 
Mărime (fără antenă) 120x180x 55 mm
Greutate (fără baterii) 0,563 kg 
Ciclu de funcţionare (% de la 1 ora) TX 5%, RX 5%, stand-by 90% 
Transmiţător 
Putere de iesire (ERP) 10 o 500 mW (Selectabilă) 
Tipul circuitului FM 
Eliminare semnale parazite Conform cu legea ETSI  
Receptor 
Sensibilitate la 12dB Sinad 0,35µV 
Rejecţia semnalelor parazite 70dB 
Putere audio de ieşire (10% THD) 2W    
Frecvenţe medii 1°:21,4 MHz ; 2°:455 KHz 
Conexiune pentru microfon extern si încarcare 2,5 mm jack stereo 
Conector pentru difuzor extern 3.5 mm jack mono   
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Potrivit legii nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi Ordinului 556/2006 al 
Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministrului Economiei şi Comerţului şi presedintele Autorităţii 
Naţionale pentru protecţia Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi 
electronice introduse pe piaţă dupa data de 31.12.2006, utilizatorii de echipamente electrice şi electronice din 
gospodăriile particulare sunt informaţi că: 

o Este interzisă eliminarea deşeurilor de echipamete electrice şi electronice (DEEE) alături de deşeurile
municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societăţilor autorizate
de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achizitioneaza echipamente noi de acelaşi
tip).

o Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor precum
şi funcţionalitatea acestora. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din
cadrul primariei pentru informaţii detaliate. Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi
predate şi distribuitorilor, la achizitionarea de echipamente noi de acelasi tip (schimb 1 la 1).

o Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de
colectare municipale, societăţilor autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se
achizitionează echipamente noi de acelasi tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de
valorificare a acestora.

o Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot contine substanţe periculoase care pot avea un
impact negativ asupra mediului şi sanatatii umane în cazul in care DEEE nu sunt colectate selectiv şi
gestionate conform prevederilor legale.

o Simbolul de mai jos (o pubelă cu roţi barată cu doua linii în forma X), aplicat pe un echipament
electric sau electronic, semnifică faptul că acesta face obiectul unei colectări separate şi nu poate fi
eliminat împreuna cu deşeurile municipale.
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