TLKR T8
De nieuwe TLKR T8 heeft een hoge specificatie, is robuust, maar is
eenvoudig te gebruiken en heeft alle functies die je voor die extreme
omgevingen nodig hebt. De TLKR T8 zorgt ervoor dat je contact houdt en
zit boordevol functies, incl. een bereik van max. 10 km, een handige
ingebouwde zaklamp en een spatdicht exterieur.
Kenmerken:
• PMR446 Walkietalkies - geen vergunning nodig
• Bereik to 10km (afhankelijk van terrein en
omstandigheden)
• Oplaadbare NiMH batterijen (meegeleverd)
• 8 Kanalen + 121 codes
• Scannen
• 10 beltonen
• Handsfree
• LED-zaklamp
• Trilalarm
• Spatbestendig

10km

*

www.motorola.com/walkie-talkie

TLKR T8
Inhoud van verpakking

Basisinformatie T8

• Twee portofoons
• Twee riemclips
• 2 oplaadbare NiMH batterijen
• Dubbele lader
• AC-adapter
• Gebruikershandleiding

Naam
Kleur
Frequentieband
Zendvermogen
Typeomschrijving
Kanaalscheiding
Kanalen
Gewicht
Bereik
Afmetingen bxdxh (cm)
Codes

TLKR-T8
zilver/zwart
PMR446
500mW
TLKR-T8
12,5 kHz
8
170 g (excl. batterijen)
10 Km*
5,5 x 16,7 x 3,9
121 - voor 968 kanaalcombinaties

UK

WE

Model number

P14EPB03A1AA

P14EPA03A1AA

Super Tanapa

IXUE2063A

IXUE2062A

EAN

5031753006051

5031753006044

Mechanisch

Kenmerken

Waarschuwingen

• 8 kanalen + 121 codes
• Spatbestendig
• LCD-display met achtergrondverlichting
• Toetsenblokkering
• Batterij-indicator
• Riemclip
• 9 V aansluiting
• 500 mW zendvermogen

• LED-zaklamp
• De Vraag van de groep
• Scannen
• VoX en iVoX
• Automatische squelch
• Kanaalmonitor
• Klok/Chronometer
• Ruimtemonitor
• Automatische uitschakeling

• 10 beltonen
• Trilalarm
• Toetstonen
• Bevestigingstoon/Roger-beep

Levensduur batterijen (standaard)

Laden

• NiMH (bijgeleverd) - circa 16 uur

• Dubbele lader (bijgeleverd)
• AC-adapter
• Voeding - oplaadbare NiMH batterijset
(bijgeleverd)
• 4 x AAA alkaline batterijen (niet
bijgeleverd)

T8 displayverpakking

T8 verzendverpakking

T8 pallet

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Afmetingen bxdxh (cm)

Afmetingen bxdxh (cm)

Gewicht (kg)

Gewicht (kg)

Portofoons, oplaadbare batterijen, lader,
adapter, riemclips, handleidingen

Afmetingen bxdxh (cm)
16,5 x 20,5 x 7,5

Gewicht (kg)

6 displayverpakkingen
59,5 x 18,5 x 25,5

5,88 (WE), 5,93 (UK)

32 verzendverpakkingen
120 x 94,4 x 80

196,8 (WE),198,4 (UK)

0,9 (WE), 0,909 (UK)
*Het aangegeven communicatiebereik is berekend op basis van een niet-belemmerde gezichtslijn onder
optimale omstandigheden. Het werkelijke bereik is afhankelijk van de omgeving en de omstandigheden en is
vaak minder dan het mogelijke maximum. Het werkelijke bereik is afhankelijk van verschillende factoren,
waaronder: terrein, weersomstandigheden, elektromagnetische storingen en belemmeringen. MOTOROLA en
het gestileerde M logo zijn gedeponeerd bij het US Patent & Trademark Office. Alle ander productnamen of
servicenamen zijn het eigendom van hun eigenaars. © Motorola, Inc.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke,
erkende Motorola-dealer.

