
Voor- & nadelen

    Lichtste portofoons in zijn soort

    Vergunningsvrije portofoon

    Compact en handzaam

    Geen display

    500 milliwatt zendvermogen (kleinere 
afstand)

Geleverd met

     2 x Portofoon

     2 x Accu

     2 x Antenne

     2 x Riemclip

     2 x Enkelvoudige lader

     2 x Handleiding

     2 x KHS-34 oortje

Set van 2 Kenwood PKT-23E met KHS-
34 oortjes

De Kenwood PKT-23e portofoon is een licentie vrije portofoon met een zeer 
compact formaat. Dankzij het compacte design is hij met 110 gram de 
lichtste in zijn soort en enorm gebruiksvriendelijk. Met de IP54 certificering 
is hij stof en spatwaterdicht. Binnen de retailsector, scholen, het restaurant 
en andere hospitality omgevingen is de PKT-23e een veel gebruikt 
communicatiemiddel. Het voordeel van deze compacte portofoon is dat hij 
goed te gebruiken is met en zonder oortje wat zorgt voor extra comfort. De 
Kenwood PKT-23e is samen met de Motorola CLP446 de populairste 
portofoon (ook wel 'oortje' genoemd in de horeca) voor de horeca en retail. 
Het belangrijkste verschil is dat de Kenwood PKT-23e zonder oortje 
gebruikt kan worden en wat goedkoper is?

Na ontvangst is de portofoon direct klaar voor gebruik. Via de toetsen kunt 
u de portofoon activeren en is het mogelijk om een 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. De PKT-
23e heeft een maximaal zendvermogen van 500 milliwatt en een batterij 
duur van 15 uur. Wilt u een portofoon met net iets meer bereik? Kies dan de 
Kenwood TK-3401 (digitaal).

Accessoires PKT-23e

De Kenwood PKT-23e kan opgeladen worden met een meervoudige 
oplader voor zes portofoons. De portofoons staan dan netjes bij elkaar en 
kunnen direct gebruikt worden bij een calamiteit. Optioneel hebben we vele 
verschillende oortjes beschikbaar, meest gebruikt is het KHS-34 C-oortje 
van kenwood. Dit verzorgt heldere, snelle en betrouwbare communicatie in 
alle omstandigheden.

De overige accessoires zijn:

Li-ion batterij voor PKT-23E
Recherche headset voor PKT-23e
Losse lader voor Kenwood PKT-23E
Meervoudige lader voor PKT-23E lader

Losse portofoons?

Kenwood PKT-23e
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Proefplaatsing

Wilt u deze portofoons eens testen in uw organisatie? Neem dan contact 
met ons op voor een kosteloze proefplaatsing.

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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Extra informatie

Sku BUNDLE-2PKT-2KHS

Categories Complete sets, Retail, Horeca, Supermarkt portofoons

Tags PKT-23E, K4

Weight 110

Dimensions 117 × 25.5 × 54 mm

Merk Kenwood

Bluetooth Nee

Connector K4

Display Nee

Explosievrij-atex Nee

Frequentie PMR446

Gps Nee

Noodknop Nee

Omvalbeveiling-mandown Nee

Protocol Analoog

Scannen Nee

Vergunning Nee

Vox Nee

Vrij-programmeerbare-toets Nee

Waterdicht Nee

Wifi Nee

Zenden Ja
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