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Icom IC-M93D EURO kézi hajórádió
2.3 “ nagyméretű LCD kijelző

Float and flash funkció:
lebeg és villog a vizen

Legvékonyabb hajózási
DSC rádió

INTEGRÁLT GNSS VEVŐ

Intuitív felhasználói felület

Aktív zajszűrés

Beépített Class D DSC
egy CH70 vevővel

IPX7 vízálló védelem

További tulajdonságok:
• 2,3"-os nagyméretű LCD kijelző, amely közvetlen napfényben is nagyszerű olvashatóságot biztosít
• 38,5mm ultravékony rádió, amelynek köszönhetően könnyedén elfér az ember kezében
• Intuitív felhasználói felület, 4 irányú központi gombbal
• A készülék beépített GNSS és GPS vevővel rendelkezik amely DSC valamint MOB (man on board) hívásokhoz
szükséges.
• Beépített D osztályú DSC kezelő önálló 70-es csatorna figyeléssel.
• Választható kimenő teljesítmény 5/1W
• A tartozék 7,4V-os, 1570mAh-ás Li-ion akkumulátorral és töltővel a készülék akár 9 órás működést is lehetővé tesz
tipikus használat mellett. (Tx: 5%; Rx:5%; Stand by:90%)
• A tartozék Li-ion akkumulátor használata esetén a rádió nem süllyed el a vízben, hanem lebeg a víz tetején. Így egy
esetleges véletlen baleset után nem kell a tenger fenekén keresnünk a rádiót.
• Amennyiben a készülék vízbe esik, úgy fényjelzést ad még akkor is, ha esetleg a rádió egyébként kikapcsolt állapotban
volt. Így akár éjszakai véletlen baleset esetén is könnyedén megtaláljuk az úszó, villogó rádiót a sötét vízban.
• Az AquaQuake funkció lehetővé teszi a hangszóróba jutott víz eltávolítását úgy, hogy a készülék nagy hangerejű vibráló
hangot gerjeszt.
• A kezelő felület az előlapon 9, a rádió oldalán pedig egy adásindító gombból áll.
• 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.
• Kétszeres és háromszoros csatorna figyelés
• 4 lépcsős akkumulátor töltöttség kijelző
Műszaki adatok:
• Energia takarékos üzemmód
Súly: 3000 g - könnyű kivitel
• Programozható csatornák
Méret : 57.0x144.6x38.5 mm - ultravékony
• Automatikus csatorna figyelés funkció
Működés: –15°C ~ +55°C
• Közvetlen hozzáférés a 16-os és kedvenc csatornához
Frekvencia lefedettség: TX: 156 ~ 161.450 MHz
• Megfelel az IPX7 szabvány szerinti vízállóságnak. (1 méter
RX: 156 ~ 163.425 MHz
mélység 30 percen át)
• Opcionálisan kapható vízálló kézimikrofon (HM-165)

Figyelem! A termék rádióengedély köteles és eladó általi programozást igényelhet.
Cím:1142 Budapest, Szőnyi út 36.
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