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Icom IC-M73EURO kézi hajórádió 

* Az alap verzió nem tartalmaz hangrögzítőt, nincs zajcsökkentő és nincs basszusnövelő funkció.

További tulajdonságok:

• A tartozék 2000mAh-ás Li-ion akkumulátorral és töltővel a készülék akár 18 órás működést is lehetővé tesz tipikus 
használat mellett. (Tx: 5%; Rx:5%; Stand by:90%)
• 700mW megnövelt teljesítményű, 45mm átmérőjű hangszóró BTL audio erősítővel
• Vékony, ergonómikus dizájn. A tartós és strapabíró anyagokból készült készülék felhasználóbarát működést és hosszú 
élettartamot biztosít. A széles látószögű LCD kijelző világos, könnyen olvasható karaktereket biztosít. 
• Az AquaQuake funkció lehetővé teszi a hangszóróba jutott víz eltávolítás úgy, hogy a készülék nagy hangerejű vibráló 
hangot gerjeszt.
• Az utolsó hívás hangfelvétel funkció* automatikusan eltárolja az utolsó bejövõ hívást 1 percig. A felvételt manuálisan is 

elindíthatja. Nem hagyja ki a fontos hívást.
• A beépített kétirányú aktív zajcsökkentés* akár 90% -kal csökkenti a háttérzajt, és javítja mind a továbbított hangjait, 

mind a bejövő hívásokat.Jobb és tisztább lesz hallani!
• Basszuskiemelés funkció*: A jelfeldolgozó technológia hangsúlyozza az alacsony hangnyomású hangot, hogy gazdag 
basszus hangot biztosítson mind az adási, mind a vételi jelek számára.
• Az előlapi LCD kijelző biztosítja a felhasználó számára a működéssel kapcsolatos visszajelzést. 
• A kezelő felület az előlapon 8, a rádió tetején egy ki/be kapcsoló valamint oldalt egy adásindító és egy monitorozó 
gombból áll. 
• Kétszeres és háromszoros csatorna figyelés     • 4 lépcsős akkumulátor töltöttség kijelző
• Energia takarékos üzemmód                             • Programozható csatornák
• Automatikus csatorna figyelés funkció             • Közvetlen hozzáférés a 16-os csatornához
• Megfelel az IPX8 szabvány szerinti vízállóságnak. (1,5 méter mélység 30 percen át)

Figyelem! A termék rádióengedély 
köteles és eladó általi programozást 
igényelhet. 
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Utolsó hívás 
hangfelvétel* 

Aktív zajcsökkentés 
Technológia* 

Basszuskiemelés
Funkció*

700mW audió hangszóró

6W RF kimeneti teljesítmény

IPX8 kiemelt vízállósági védelem

Műszaki adatok:  
Súly: 320 g 
Méret : 52.5x125x30 mm - kényelmes a kéznek
Működés: –15°C ~ +55°C
Frekvencia lefedettség: TX: 156 ~ 161.450 MHz   RX: 156 ~ 163.425 MHz
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