T110BR
SÉRIE DE RÁDIOS BIDIRECIONAIS

APROVEITE CADA MOMENTO
COMECE AGORA MESMO

MÁXIMA CONECTIVIDADE PARA VIVER LIVREMENTE
Simples, fácil, divertido. Acampando, explorando, na praia ou apenas no
jardim de sua casa, a série de rádios bidirecionais TALKABOUT T110BR é
perfeita para permanecer em contato quando você está em casa ou em
qualquer outro lugar. Conta com uma função de emparelhamento muito
simples, que lhe permite começar a falar instantaneamente com amigos e
familiares com só pressionar um botão.
Com 26 canais, tela LCD, alcance de até 25 km * e uma variedade de
cores, o T110BR mantém você conectado para que aproveite cada
momento.
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T110BR
SÉRIE DE RÁDIOS BIDIRECIONAIS

COMECE AGORA MESMO
FAMÍLIA

ACAMPAMENTO

PRAIA

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

CONTEÚDO DO PACOTE

Modelo

TALKABOUT T110BR

T110BR - PACOTE DUPLO

Cor

Vermelho e preto

2 rádios bidirecionais

Banda de frequência

FRS

2 presilhas para cinto

Tx Power:

FRS 462-476 Mhz em banda UHF

16 etiquetas adesivas para personalização

Largura de banda

12.5 Khz

1 manual de instruções

Canais

26

Alcance

Até 25 km*

CARACTERÍSTICAS

Rádio (L x A x P)

4,85 cm x 13,59 cm x 2,67 cm

Peso do rádio
em baterias

0,08 Kg

Dimensões do pacote
T110: 16,21 cm x 16,21 cm x 4,67 cm
(A X L X P)
Peso do pacote

T110: 0,29 Kg

Dimensões do pacote
T110: 17,7 cm x 18,49 cm x 30,48 cm
principal (A X L X P)
Peso do pacote
principal

T110: 2,22 Kg

UPC:

T110: 7 48091 01885 5

UCC:

T110: 1 07 48091 01885 2

Rádio FRS - Licença livre
Emparelhamento simplificado
para chamada de grupo

PIQUENIQUE

FÉRIAS

CONTEÚDO DO PACOTE
T110BR - PACOTE DUPLO

Varredura/monitor
Etiquetas adesivas para personalização
Função de economia de bateria/energia
1 ano de garantia
Bloqueio de teclado
Supressor de ruído automático
Temporizador de tempo de espera

POTÊNCIA

ALERTAS
Tom de alerta de chamada
Tom de teclado

3 baterias alcalinas AAA (não incluídas)

Alerta de bateria fraca piscando

DURAÇÃO
DA BATERIA (TÍPICA)

Tom de confirmação de conversação

Aproximadamente 19 horas** com baterias alcalinas

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE
motorolasolutions.com/talkabout
*O alcance indicado para as comunicações é calculado em condições ótimas, com linha de visada livre. O alcance real poderá variar dependendo do terreno e das condições
ambientais, e geralmente é inferior ao máximo possível. O seu alcance real estará limitado por vários fatores, incluindo, mas não limitativamente, o terreno, as condições
climáticas, a interferência electromagnética e as obstruções de qualquer tipo
**Calculado feito com base em um ciclo de operação padrão de 5/5/90
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