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Icom IC-M506EURO mobil hajórádió  

További tulajdonságok:

• Integrált AIS vevő amely valós időben mutatja a bejövő AIS információkat a kijelzőn. 
• A bejövő hívást a készülék automatikusan rögzíti (max. 2 perc), így az bármikor visszahallgatható.
• Az új menürendszer könnyű és egyszerű felhasználást biztosít. A pontmátrixos kijelző alsó sora mutatja a szoftver fő funkciót amely az 
irány billentyűkkel változtatható. 
• A beépített kétirányú aktív zajszűrésnek köszönhetően a készülék a háttérzajt akár 90%-kal is csökkenti mind adás mind pedig vétel 
esetén, aminek köszönhetően kiemelkedően tiszta kommunikáció válik elérhetővé. 
•  Az IC-M506EURO beépített  25W-os kétirányú erősítővel rendelkezik.  Így egyrészről  egy hangszórón keresztül  ki  is  tudunk vele 
beszélni a fedélzetre, másrészről  a fedélzeten lévő  hangokat a hangszórón keresztül képes a rádió visszaerősíteni amit a rádió saját 
hangszóróján hallhatunk. A PA (public address) funkció lehetővé teszi hogy a külső hangszórón keresztül a kézi mikrofont használva 
kibeszéljünk. Továbbá a ködkürt funkciót használva is hangot adhatunk a külső hangszórón keresztül. 
•  A készülék  NMEA2000  szabványú  hálózatba  integrálható.  Képes  venni  és  küldeni  GPS  pozíciót,  AIS  jelentést  és  DSC  hívás 
információt a hálózaton. Továbbá a rádió az NMEA 0183 szabványú GPS adatot NMEA2000 szabványú adattá képes konvertálni. 
• A DSC akkor is figyeli a 70-es csatornát, ha Ön éppen másik csatornán áll. 
• Beépített DSC kezelő a következő funkciókkal: vészhelyzeti, egyedi, csoport, összes hajó sürgős, biztonsági, pozíció küldés és kérés 
valamint DSC teszt hívások

• Az AquaQuake funkció lehetővé teszi a hangszóróba jutott víz eltávolítását úgy, 
hogy a készülék nagy hangerejű vibráló hangot gerjeszt. 

• Választható kimenő teljesítmény 25/1W
• A rádió könnyedén illeszthető Icom MarineCommander rendszerbe.
• Kétszeres és háromszoros csatorna figyelés    • Programozható csatornák
• A hátsó mikrofon csatlakozóval rendelkező készüléktípusnál a mikrofon a hátsó 
csatlakozón keresztül kihosszabbítható a tartozék OPC-1541 6 méteres kábellal. 
• Automatikus csatorna figyelés funkció   • Közvetlen hozzáférés a 16-os és kedvenc 
csatornához

• Megfelel az IPX8 szabvány szerinti vízállóságnak. (1 méter mélység 60 percen át)

• Az  opcionális  MA-500TR Class  B  típusú  AIS  transzponderrel  lehetőség  nyílik 
hogy úgy kezdeményezzen egyedi DSC hívást hogy a másik fél MMSI kódját beírná.
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Integrált AIS vevő

NMEA 2000 ™ 
csatlakoztathatóság

Utolsó hívás 
hangrögzítés

Aktív zajcsökkentés

Intuitív menüvezérelt 
felhasználói felület

25W kétirányú megaphone

Beépített kürt 
(automatikus és kézi)

ITU D osztályú DSC 
(megfelel az ITU-R 
M493-13 szabványnak)

Hátsó mikrofon verzió IPX8 vízálló védelem

Műszaki adatok:  
Súly: 1400g
Méret : 178.9×113.9×113.8 mm - kényelmes a 
kéznek
Működés: −20°C ~ +60°C
Védelem: IP57 ( por- és vízálló)
Frekvencia lefedettség: TX: 156 ~ 161.450 MHz                

RX: 156 ~ 163.425 MHz

Figyelem! A termék rádióengedély köteles és eladó általi programozást igényelhet.
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