
Geleverd met

     Marifoon

     Ophangbeugel

     12 volt kabel

Icom IC-M330e

De Icom IC-M330E is een complete marifoon, voorzien van DCS en ATIS. 
De marifoon is voorzien van het nieuwe interface en softkey bediening van 
Icom, wat zorgt voor een optimale gebruikservaring. Een plotter of externe 
GPS-ontvanger kan aangesloten worden op de NMEA0183 aansluiting.

ATIS en MMSI

Voordat je de marifoon kan gaan gebruiken op het water moet de ATIS-
code en eventueel de MMSI- code ingesteld worden. Deze ATIS code kan 
meestal maar 1 keer geprogrammeerd worden. We doen dit graag voor u.

Eenvoudig in gebruik

Eenvoudige bediening staat centraal in het nieuwe interface van de IC-
M330E. De intuitieve softkey bediening en het nieuwe interface zorgen er 
voor dat je snel toegang hebt tot alle belangrijke functies van de marifoon. 
Op het grote Full Dot-Matrix Display is alle informatie duidelijk af te lezen.

Klasse D DSC

De marifoon beschikt over klasse D DSC voor noodoproepen. De IC-
M330E beschikt over een aparte ontvanger voor kanaal 70. Hiermee 
kunnen oproepen ontvangen worden terwijl je luistert naar een ander 
kanaal.

IPX7 waterdicht met AquaQuake

De marifoon is IPX7 waterdicht. Dit staat gelijk aan de marifoon 1 meter 
diep onderdompelen voor 30 minuten. Daarnaast beschikt de IC-M330E 
over een AquaQuake functie. Mocht er water in de speaker grill komen, dan 
zorgen harde vibraties er voor dat dit water naar buiten wordt geduwd.

Montage

Standaard wordt voor de montage een U-vormige opbouwbracket 
meegeleverd. Inbouw is mogelijk met een los verkrijgbare MBF-5.

Icom IC-M330E bijzonderheden

Klasse D DSC
ATIS
NMEA0183
Waterdicht (IPX7)
Werkfrequentie 156.000 - 163.425
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Extra informatie

Sku IC-M323G-1

Categories Zeevaart, Binnenvaart, Pleziervaart

Tags IC-M323G

Merk Icom

Gps Ja

Verbruikt max. 5A
Uiterst compact
Afmetingen 156,5*66,5*110.1mm
Gewicht 0,75kg
Voeding 12V
Artikelnummer IC-M330E

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Specialist in paging & portofonie

 Eigen 24/7 serviceteam

 Gratis adviesgesprek

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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