
Voor- & nadelen

    Makkelijk in gebruik

    Compact formaat

    Vergunningsvrij

    Betaalbaar

    Klein bereik

    Storing

Geleverd met

     4x T42 portofoon

     4x riemclip

     36 personalisatie stickers

Motorola T42 Quad Portofoons

Voor recreatief gebruik op de camping of in de natuur zijn de Motorola T42 
Quad portofoons ideaal. De portofoons zijn vergunningsvrij waardoor u over 
een beperkte afstand eenvoudig onderling kan communiceren. De 
portofoon is ideaal om in contact te blijven met vrienden of familie. Tijdens 
een fietstocht of wandeltocht kunt u eenvoudig onderling communiceren. De 
Motorola T42 is ook heel leuk voor kinderen. Ze kunnen over middelmatige 
afstand met elkaar communiceren met deze portofoons van Motorola. De 
portofoon maakt gebruik van de vergunningsvrije PMR446 frequenties 
waardoor u deze portofoon in heel Europa kunt gebruiken!

De T42 Quad portofoons zijn ook beschikbaar in een Triple pack.

Gaat u outdoor activiteiten doen? Kies dan voor de pakket met 4 portofoons.

De vergunningsvrije portofoons van Motorola in de T40 t/m T92 serie 
maken gebruik van vergunningsvrije frequenties. Wilt u portofoons 
gebruiken voor BHV of beveiligingsdoeleinden, dan adviseren wij u een 
professionele portofoon van Motorola. Voor een vakkundig advies kunt u 
vrijblijvend contact opnemen met ons!

Bent u op zoek naar portofoons voor gebruik in de horeca of in de winkel? 
Dan kunt u het beste naar de Voor meer informatie over het gebruik van 
portofoons in de horeca en retail, lees dan ons artikel door op deze link te 
drukken.

Belangrijkste kenmerken van deze portofoon

LCD display
16 kanalen
Vergunningsvrij

Belangrijke informatie over het bereik van 
vergunningsvrije portofoons

Leveranciers van vergunningsvrije portofoons zetten vaak op de doos dat 
het bereik ongeveer 4 km is. Onze ervaring is dat dit zeker niet klopt. Hou 
er bij vergunningsvrije portofoons daarom ook rekening mee dat het bereik 
in stedelijke bebouwing enkele straten is, in open gebied kan oplopen tot 
500 meter en bij volledig open veld kan oplopen tot enkele kilometers. De 
T42 quad portofoons hebben een bereik dat ongeveer oploopt tot 400 
meter, afhankelijk van de omgeving.
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Extra informatie

Sku B4P00811MDKMAQ

Categories Portofoon kopen - De #1 in portofoons, Walkie talkie kopen? #1 Vergunningsvrije walkie talkies!

Tags T42

Draagwijze Aan de riem

Display Ja

Geschat-bereik 400 meter

Kleur Rood, Oranje, Blauw

Oplaadbaar Ja

Ptt-knop Ja

Zendvermogen 0.5 watt

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Meer dan een webshop

 24/7 paraat serviceteam NL&BE

 ISO9001 gecertificeerd

 Klanttevredenheid van 8.7

 Motorola Platinum partner
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