
Motorset voor 2 motoren

Met deze motorset kunt u samen in contact blijven als u gaat motorrijden. 
Met de twee Kenwood TK-3501 portofoons kunt u met een druk op de knop 
een boodschap doorgeven.

De Kenwood TK-3501 portofoon is een licentie vrije portofoon met groot 
bereik. Deze opvolger van de TK-3301 is een eenvoudige maar 
professionele portofoon die veel gebruikt is binnen BHV en evenement 
organisaties. Beide maken gebruik van de K1 accessoire connector en 
communiceert met de standaard instellingen van de TK-3301. Hierdoor is 
deze opvolger prima te combineren met een bestaande vloot portofoons. 
Dankzij het compacte design is hij licht en enorm gebruiksvriendelijk.

Na ontvangst is de Kenwood TK-3501 direct klaar voor gebruik. Via de 
draaischakelaar kunt u de portofoon activeren en via de kanaalkeuze 
schakelaar is het mogelijk om ééŽŽn van de kanalen te kiezen.

Analoge communicatie

Bij gebruik van analoge kanalen heeft u direct contact zonder enige 
vertraging of filters zoals dit bij digitale communicatie wel voorkomt. Op 
korte tot middellange afstand voldoet analoge communicatie daarmee prima 
aan de vraag.

Motor headset

Deze motorheadset is geschikt voor alle type Kenwood portofoons. De set 
bestaat uit een aansluiting voor de portofoon, na 20 cm splitst de headset 
zich in 2 kabels. 1 daarvan gaat naar de headset en microfoon. Deze kabel 
is ca.1,50m en is eenvoudig te ontkoppelen. De andere kabel leidt naar de 
bevestigingsclip voor gebruik op het stuur. Deze unieke bevestigingsknop is 
met ŽŽn vinger te bedienen en kan eenvoudig op het stuur geplaatst 
worden. Ook deze kabel kunt u eenvoudig ontkoppelen.

Aansluiting Kenwood portofoon
Bediendeel stuur
2 x flinterdunnen luidspreker
1 x Microfoon + boom
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Extra informatie

Sku N/A

Categories Motorrijden

Tags Tk-3501, K1

Geschat-bereik 700 meter of 7 verdiepingen

Frequentie PMR446

Waterdicht Beperkt

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Op rekening bestellen

 Meer dan 500 oproepsystemen in NL

 Gratis verzending boven €40,-

 Gratis retourneren

 Persoonlijk advies van de experts
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