
*KM HATÓTÁV

LÉGY EXTRÉM
Biztonságos és stabil kapcsolattartás a legzordabb körülmények 
között is.

 A TALKABOUT T82 Extreme kiváló útitársad lesz a legvadabb utak 
során is! IPX4 védelemmel ellátott, így a T82 EXTREME időjárás álló- 
stabilan működik a nehéz körülmények között is. Az új, rejtett kijelző 
azonnal életre kel amint szükséged van az adóvevőre, és 
megkönnyíti a kommunikációt. A párosítás gomb segítségével még 
egyszerűbben tudsz összekapcsolódni a többi adóvevővel. A 
beépített LED lámpa szükség esetén vészvilágítást biztosít, így 
könnyen eligazodsz a sötétebb helyeken is. A kiegészítő 
tartozékokkal és a 10 km*-es hatótávolsággal a TALKABOUT T82 
Extreme biztonságos és stabil kommunikációs eszközöd lesz a 
legmagasabb csúcsokon, vagy a legkeményebb túrák során is!

A T82 EXTREME adóvevőket és tartozékait  egy praktikus, fekete 
hordozótáskába csomagoltuk.  

3 típus elérhető:  Twin pack 2 db. adóvevővel és az 
alaptartozékokkal, Quad pack 4 db. adóvevővel és alaptartozékokkal 
és RSM 2 db. adóvevővel és az alaptartozékokkal + 2 db. mikrofonnal.

LEGFŐBB FUNKCIÓK

Időjárásálló IPX4 Rejtett kijelző

PMR446 adóvevők 
- engedély nélkül
használhatóak

Könnyű párosítás LED lámpa

16 csatorna 
121 privát kód**



Általános
Modell: Talkabout T82Extreme

Szín: Sárga & Fekete

Sáv: PMR446

Teljesítmény: 500mW

Sávszélesség: 12.5Khz

Csatornák: 16 fő + 121 privát csatorna**

Súly: 197 gramm (övcsipesszel és akkuval)

Hatótáv: akár 10 km*

Méret: 5.7 x 18.1 x 3.3 cm

Doboz tartalma
TWIN PACK QUAD PACK RSM PACK

2 walkie talkie 4 walkie talkie 2 walkie talkie

2 övcsipesz 4 övcsipesz 2 övcsipesz

Hálózati töltő 
2 mikro  
USB  dugóval

2 Hálózati töltő  
mindegyik 2 mikro  
USB  dugóval

Hálózati töltő 
2 mikro   
USB  dugóval

2 NiMH 
újratölthető 
akku pakk

4 NiMH 
újratölthető 
akku pakk

2 NiMH 
újratölthető 
akku pakk

2 nyakba akasztó 4 nyakba akasztó –

2 fülszett 4 fülszett 2 mikrofon

Használati 
útmutató

Használati  
útmutató

Használati 
útmutató

Hordozótáska Hordozótáska Hordozótáska

Megkülönböztető  
matricák (16 db.)

Megkülönböztető  
matricák (32 db.)

Megkülönböztető  
matricák (16 db.)

Funkciók
Rejtett kijelző

LED lámpa

Csatorna szkennelés

VOX

Automatikus zajzár

Csatorna monitorozás

Vészjelző gomb

Könnyű párosítás

Kettős csatornafigyelés

Műszaki jellemzők
Billentyűzár

Akkuszint kijelzés

Övcsipesz

Mikro USB töltő

2.5 mm jack

Időjárásálló IPX4

Figyelmeztetések
20 féle hívóhang

Vibrálásá

Billentyű hangok

Beszéd megerősítő hang / Roger hangjelzés

Akku használat
Újratölthető NiMH akku pakk (alaptartozék)

Működtethető standard AA ceruzaelemmel is

Akku élettartam
NiMH 800 mAH (alaptartozék) - akár 18 óra***

NiMH 1300 mAH nagyobb kapacitás (opcionális) - akár 26 óra***

Töltés
Mikro USB töltő (alaptartozék)

Kompatibilis a drop-in töltő dokkolókkal (külön megvásárolható)

DOBOZ TARTALMA

LÉGY EXTRÉM
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TALKABOUT T82 EXTREME Twin Pack WE: B8P00811YDEMAG TALKABOUT T82 EXTREME QUAD Pack WE: B8P00811YDEMAQ 
TALKABOUT T82 EXTREME RSM Twin Pack WE: B8P00811YDZMAG

*A kommunikációs hatótávolság akadálymentes, egymást „látó” készülékek közötti egyenes vonalban értendő, optimális 
körülmények között. A tényleges hatótávolság a terepviszonyoktól és körülményektől függ, és gyakran kisebb, mint a maximálisan 
lehetséges. A tényleges hatótávolság többek között az alábbi tényezőktől függ: terep, időjárási körülmények, elektromágneses 
zavarok, akadályok.

**A törvény szerint Oroszországban 8 csatornára korlátozódik. Lásd a használati útmutatót.

***Az 5/5/90 ciklus használata alapján.

További információk:  
motorolasolutions.com/talkabout

Motorola Facebook:
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies
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