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GM660
Mobil rádió
MPT1327

Hardware jellemzők:
- Egy soros 14 karakteres kijelző
- Menü navigációs nyomógombok
- 4 programozható nyomógomb
- 3 státusz LED
- belső hangszóró
- Hangrögzítés (ebben a modelben standard,
nem kell kiegészítő kártya)
Az GM660 modellek tulajdonságai :
- Adatkijelző
- Nem fogadott hívások tárolása
- Rövid adat üzenetek billentyűzetről (billentyűzetes mikrofonnal)
- Hívólista 100 bejegyzésig

- MPT1327 jelzésrendszer

- Konvencionális mód (carrier squelch + PL)
- 4 konfigurálható personality
- Programozható csatorna raszter (12,5/20/25 kHz)
- Kiegészítő kártya beépítési lehetőség
- X-PandTM hangtömörítés és zaj elnyomás

- Felhasználó által szerkeszthető hívólista (billentyűzetes mikrofonnal)

- Autórádió halkítása

- Billenytűzhető DTMF (nyomógombos mikrofon opcióval)

Összes GM 660 modell tartalmaz (tartozék opciókon kívül):
• mobil rádió
• használati utasítás
Potenciáls önkioltó frekvenciák
VHF: 151,200; 168,000 MHz
UHF: 403,200; 420,000; 436,800 és 453,600 MHz
Sáv

Csatornaraszter
pogramozható

VHF
136-174
MHz

12,5/20/25 kHz

UHF
403-470
MHz

12,5/20/25 kHz

Teljesítmény

Csatorna

Rendelési szám

Listaár

[$]
1-25W

16 konv/
personality MDM25KHF9CK5_E

$650,00

1-25W

16 konv/
personality MDM25RHF9CK5_E

$650,00

Tartozék opciók
Rendelési
szám
STDACC

Leírás

Listaár

Mobil tartozékok (az árban benne fogaltatik)
(Tápkábel HKN4137, továbbfejlesztett kompakt mikrofon MDRMN4025
és alacsony beépítő keret GLN7324)

[$]
$0,00

MDB142

Kompakt mikrofon helyett nagy igénybevételre tervezett mikrofonnal
(Tápkábel HKN4137, nagy igénybevételre tervezett mikrofon MDRMN4038
és alacsony beépítő keret GLN7324)

$40,00

MDB343

Kompakt mikrofon helyett "Telefon" kézibeszélővel
(kézibeszélő MDREX4617, Tápkábel HKN4137
és alacsony beépítő keret GLN7324)

$60,00

MDB382

Kompakt mikrofon helyett billentyűzetes kézibeszélővel
(kézibeszélő MDRMN4026, Tápkábel HKN4137
és alacsony beépítő keret GLN7324)

$50,00

MDB882

$290,00
STD tartozékok helyett bázisállomás opció
(asztali tartó GLN7318, asztali mikrofon HMN3000, 230V tápkábel,
kapcsolóüzemű háttérakkumulátoros tápegység GPN6145 és 12V kábel GKN6266

MDB665

$262,00
STD tartozékok helyett bázisállomás opció
(asztali tartó GLN7318, asztali mikrofon HMN3000, 230V tápkábel,
kapcsolóüzemű tápegység HPN4002

MDB90

-$34,00
Tartozékok nélkül
(tápkábel, beépítő keret és mikrofon nélkül)
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