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Hytera PD685 UHF

Via de kanaalschakelaar kunt u eenvoudig wisselen tussen de verschillende 
kanalen. Op het display van de portofoon kunt u zien op welke kanaal u 
staat. De Hytera PD685 kan in analoge modus en in digitale modus gebruikt 
worden. In digitale modus communiceert u ongeveer 20% verder en ik 
kraakheldere spraakkwaliteit. De Hytera PD685 kan tegen water en is 
daardoor goed geschikt voor buitengebruik. De luidspreker van deze 
portofoon heeft een bijzonder goede audiokwaliteit. Als de batterij van deze 
portofoon bijna op is krijgt u een batterijwaarschuwing. De Hytera PD685 is 
niet zwaar en weegt 290 gram. Optioneel is het mogelijk om een multilader 
voor deze portofoon aan te schaffen.

Oortjes voor de Hytera PD685

Er zijn veel verschillende oortjes beschikbaar voor de Hytera PD685. We 
hebben bijvoorbeeld C-oortjes, D-oortjes en recherche oortjes. Het C-oortje 
wordt ook wel de 'Swivel' genoemd en is het meest populaire oortje voor 
portofoon. Het recherche oortje wordt veel gebruikt bij beveiliging, horeca 
en verkeersregeling.

VOX / babyfoon functie

Deze portofoon heeft een VOX functie. Via de VOX functie is het mogelijk 
om te spreken zonder uw handen te gebruiken. U heeft de portofoon dus 
niet uit uw zak te halen of te pakken. Als u begint te praten zal de VOX 
functie automatisch de PTT (Push to talk) knop indrukken zodat andere 
mensen uw bericht direct kunnen horen. Deze functie is ook wel bekend als 
de babyfoon-functie."Deze portofoon heeft een scanfunctie. Het is daardoor 
mogelijk om uw team in verschillende groepen te verdelen. De portofoons 
waar de scanfunctie aan staat zullen automatisch stoppen met zoeken als 
ze verkeer horen op een kanaal. U kunt op deze manier op de hoogte 
blijven van communicatie op meerdere kanalen.

Proefplaatsing

Het is mogelijk om voor deze portofoon een proefplaatsing aan te vragen. U 
kunt hierdoor kijken of het bereik van deze portofoon voldoende is in uw 
situatie. Neem contact met ons op om deze proefplaatsing aan te vragen.

IP 67 klasse

Deze portofoon heeft een IP67 klasse. De IP klasse beschrijft in welke mate 
een product tegen water- en stof kan. IP67 is stofdicht en geeft 
bescherming tegen onderdompeling. U kunt deze portofoon dus gerust in 
het water laten vallen. De portofoon kan maximaal 30 minuten in 1 meter 
diep water doorbrengen.
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Belangrijkste kenmerken

1024 kanalen
Kanaalschakelaar
Display
Waterdicht
Hoge geluidskwaliteit
Batterijwaarschuwing
Multilader beschikbaar
Scanfunctie
IP67

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Advies & meting op locatie

 Eigen serviceteam

 Officieel Motorola dealer

 30 dagen bedenktijd

 Op rekening bestellen
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Extra informatie

Sku PD685-UHF

Categories Industrie

Tags pd600, pd685, h9

Bluetooth Nee

Display Ja

Explosievrij-atex Nee

Gps Nee

Frequentie UHF

Ip-klasse 54

Merk Hytera

Noodknop Ja

Omvalbeveiling-mandown Ja

Protocol Analoog, DMR

Scannen Ja

Trillen Ja

Vergunning Afhankelijk van configuratie

Vox Ja

Waterdicht Ja
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