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Icom IC-M25 handmarifoon blauw

Icom kondigt met trots het debuut aan van het nieuwe instapmodel 
maritieme portofoon, oftewel de icon handmarifoon blauw. De IC-
M25EURO is verkrijgbaar in drie kleurvariaties (metallic grijs, parelwit en 
marineblauw) om een flair van stijl toe te voegen. Door de kleurvariaties ziet 
de IC-M25EURO er goed uit met uw boot/vissportkleding of op zichzelf. Het 
lichte gewicht van 220 gram maakt het tot de lichtste drijvende maritieme 
portofoon op de markt, zodat u een gevoel van vrijheid heeft bij het 
genieten van watersport.

De IC-M25EURO kan tot 11 uur lang gebruikt worden met de ingebouwde 
lithium-ion accu en beschikt over een Micro-B USB connector voor 
gemakkelijk opladen. Voortbouwend op de nalatenschap van de IC-M23 
serie, blijft de IC-M25EURO ook drijven en knippert hij bij blootstelling aan 
water. Een rode LED knippert door het achterpaneel heen voor 
gemakkelijker terugvinden. De portofoon blijft ook drijven met de optionele 
waterdichte luidspreker-microfoon, HM-213, eraan bevestigd. De IC-
M25EURO blijft waterdicht op een diepte van 1m met een maximum van 30 
minuten. Tot slot zorgt het grote LCD-scherm en het verbeterde toetsenblok 
voor een gemakkelijke en eenvoudige bediening voor iedereen.

Belangrijkste opties:

Drie stijlvolle kleurvariaties
Lichtgewicht en slanke behuizing
Float and Flash
11 uur lange gebruiksduur accu
Micro-B USB-aansluiting voor het opladen
Groot LCD-scherm en ongecompliceerde gebruikersinterface
5 W HF-uitgangsvermogen en 550 mW audio
Optionele waterdichte luidsprekermicrofoon, 3

De ATIS code wordt er gratis voor u ingeprogrammeerd. U kunt deze 
eventueel ook zelf (eenmalig) inprogrammeren.
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Extra informatie

Sku IC-M25-BLUE

Categories Icom, Marifoons, Zeevaart, Binnenvaart, Pleziervaart

Tags M25

Weight 220

Dimensions 56.6 × 134.2 × 30.5 mm

Waterdicht Ja

Frequentie VHF

Merk Icom

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Portofoons, pagers, apps & meer

 24/7 serviceteams op locatie

 Unieke programmering

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen

Bezoekadres
Randweg 10,
2941CG Lekkerkerk

 085-4011980

 info@firecom.nl

BTW : NL859285224B01
KvK : 72915846
Bankrekening : NL46 RABO 0117 
8619 87


