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IDŹ WSZĘDZIE
Wodoodporna, unosząca się na wodzie obudowa1, wzmocniona konstrukcja 
i zasięg do 10 km2 oznaczają, że dzięki krótkofalówkom T92 H2O będziesz 
zawsze w kontakcie z rodziną i znajomymi. Wbudowana latarka świeci 
jasnym białym lub czerwonym światłem i włącza się automatycznie 
po zetknięciu z wodą. Naciśnięcie przycisku awaryjnego powoduje 
aktywację trybu głośnomówiącego oraz wygenerowanie głośnego sygnału 
ostrzegawczego, dzięki czemu pozostali członkowie grupy będą wiedzieć, 
że potrzebujesz pomocy3. Do modelu T92 H2O dołączono akumulatory, 
ładowarkę samochodową USB, zaczepy do paska z wbudowanym 
gwizdkiem oraz wytrzymały futerał. Otrzymujesz wszystko, co potrzebne, 
aby pozostać w kontakcie podczas swoich szalonych przygód.

W SKRÓCIE

16 kanałów4 
i 121 kodów 
prywatności

Pasmo PMR446 – 
nielicencjonowane

Unosi się na 
wodzie ekranem 
do góry

Latarka 
z czujnikiem wody

Wodoodporność 
IP671

Podwójne 
zasilanie / 
ładowanie USB

CHWYTAJ KAŻDĄ CHWILĘ
KRÓTKOFALÓWKI



INFORMACJE OGÓLNE
Model: Talkabout T92 H2O

Kolor: Czarno-żółty

Zakres częstotliwości : PMR446

Moc Tx: 500mW

Pasmo częstotliwości: 12,5 Khz

Kanały: 16 + 121 kodów prywatności4

Masa: 246 g (z klipsem i baterią)

Zasięg2: Do 10 km

Wymiary (szer. x wys. x gł.): 6,1 x 18,0 x 3,8 cm

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
2 krótkofalówki

2 klipsy do paska

Ładowarka sieciowa z dwoma wtykami micro USB (wtyk brytyjski i europejski)

2 zestawy akumulatorków NiMH

Sztywny futerał

Instrukcja obsługi

ELEMENTY MECHANICZNE
Blokada klawiatury

Wskaźnik naładowania akumulatora

Klips do paska

Gniazdo ładowania micro USB

Gniazdo zestawu słuchawkowego 2,5 mm jack

Obudowa odporna na pył i wodę (IP671

CHARAKTERYSTYKA
Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Latarka LED z trybem białym i czerwonym

Latarka z czujnikiem wody

Skanowanie priorytetowe

Monitorowanie dwukanałowe

Tryb głośnomówiący (VOX)

Automatyczne wyciszanie szumów

Monitorowanie kanałów

Unosi się na wodzie – konstrukcja ułatwiająca wyjęcie1

Przycisk powiadomienia awaryjnego3

Funkcja ograniczenia czasu nadawania

Usuwanie niepotrzebnych kanałów

Gwizdek wbudowany w klips

POWIADOMIENIA
20 dzwonków przywołania

Alarm wibracyjny

Dźwięk klawiszy

Dźwięk potwierdzenia nadawania/odbioru

MOC
Akumulatorki NiMH (w zestawie)

Możliwość zasilania standardowymi bateriami AA

CZAS PRACY BATERII 
Akumulatorki NiMH (w zestawie) – do 17 godzin5

ŁADOWANIE
Ładowarka micro USB (w zestawie)

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE    
motorolasolutions.com/talkabout

POLUB NAS NA FACEBOOKU  
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies
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ŻEGLARSTWO

SKUTERY WODNE

SNOWBOARD

GÓRY

WĘDKOWANIE

1  Radiotelefon spełnia wymagania stopnia ochrony IP67. To oznacza, że wytrzyma zanurzenie na głębokość do 1 m przez 30 minut. Krótkofalówka unosi się 
na wodzie, o ile jest zasilana akumulatorkami NiMH dołączonymi do zestawu. Może też unosić się z niektórymi bateriami AA. Zestawu słuchawkowego 
należy używać wyłącznie w suchych warunkach.

2  Zależnie od ukształtowania terenu i warunków pogodowych.

3  Funkcji powiadomienia awaryjnego należy używać wyłącznie w nagłych przypadkach. Motorola Solutions nie ponosi odpowiedzialności, jeśli grupa 
odbierająca powiadomienie nie zareaguje na nie.

4 Prawnie ograniczone do 8 kanałów w Rosji. Więcej informacji w instrukcji obsługi.

5 Przy standardowym cyklu użytkowania 5/5/90.

Dostępność zależy od przepisów i rozporządzeń w danym kraju. O ile nie określono inaczej, wszystkie podane parametry techniczne odzwierciedlają 
wartości typowe i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

T92 H2O, zestaw podwójny: A9P00811YWCMAG
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