
Voor- & nadelen

    Handzaam

    Betaalbaar

    Niet waterdicht

Geleverd met

     6 x Portofoon

     6 x Lader

     6 x Batterij

     6 x Riemclip

     6 x Handleiding

Set van zes Hytera TC446s portofoons

Deze vergunningsvrije portofoon heeft 16 kanalen en kan door heel Europa 
gebruikt worden. Via de kanaalschakelaar kunt u eenvoudig wisselen 
tussen de verschillende kanalen. De Hytera TC446s kan tegen water en is 
daardoor goed geschikt voor buitengebruik. De luidspreker van deze 
portofoon heeft een bijzonder goede audiokwaliteit. Als de batterij van deze 
portofoon bijna op is krijgt u een batterijwaarschuwing. Deze portofoon 
maakt gebruik van CTCSS ondertonen waardoor u minder last heeft van 
medegebruik op de vergunningsvrije frequenties. Het zendvermogen van de 
Hytera TC446s is 500 mw. De Hytera TC446s is niet zwaar en weegt 270 
gram. Optioneel is het mogelijk om een multilader voor deze portofoon aan 
te schaffen.

Oortjes voor de Hytera TC446s

Er zijn veel verschillende oortjes beschikbaar voor de Hytera TC446s. We 
hebben bijvoorbeeld C-oortjes, D-oortjes en recherche oortjes. Het C-oortje 
wordt ook wel de 'Swivel' genoemd en is het meest populaire oortje voor 
portofoon. Het recherche oortje wordt veel gebruikt bij beveiliging, horeca 
en verkeersregeling.

VOX / babyfoon functie

Deze portofoon heeft een VOX functie. Via de VOX functie is het mogelijk 
om te spreken zonder uw handen te gebruiken. U heeft de portofoon dus 
niet uit uw zak te halen of te pakken. Als u begint te praten zal de VOX 
functie automatisch de PTT (Push to talk) knop indrukken zodat andere 
mensen uw bericht direct kunnen horen. Deze functie is ook wel bekend als 
de babyfoon-functie."Deze portofoon heeft een scanfunctie. Het is daardoor 
mogelijk om uw team in verschillende groepen te verdelen. De portofoons 
waar de scanfunctie aan staat zullen automatisch stoppen met zoeken als 
ze verkeer horen op een kanaal. U kunt op deze manier op de hoogte 
blijven van communicatie op meerdere kanalen.

Proefplaatsing

Het is mogelijk om voor deze portofoon een proefplaatsing aan te vragen. U 
kunt hierdoor kijken of het bereik van deze portofoon voldoende is in uw 
situatie. Neem contact met ons op om deze proefplaatsing aan te vragen.

IP 54 klasse

Deze portofoon heeft een IP54 klasse. De IP klasse beschrijft in welke mate 
een product tegen water- en stof kan. IP54 is spatwater en stofdicht. U kunt 
deze portofoon dus gerust buiten gebruiken.
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Belangrijkste kenmerken

16 kanalen
Vergunningsvrij
Kanaalschakelaar
Waterdicht
Hoge geluidskwaliteit
Batterijwaarschuwing
CTCSS
500mw zendvermogen
Multilader beschikbaar
IP54
Scanfunctie

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Portofoons, pagers, apps & meer

 Eigen 24/7 serviceteam

 Gratis adviesgesprek

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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Extra informatie

Sku BUNDLE-6TC446s

Categories Complete sets, Walkie talkie kopen? #1 Vergunningsvrije walkie talkies!, Beveiliging, BHV portofoons

Tags H1-schroef, 446s, H1

Merk Hytera

Frequentie PMR446

Protocol Analoog

Geschat-bereik 700 meter of 7 verdiepingen

Scannen Ja

Waterdicht Beperkt

Noodknop Nee

Bezoekadres
Randweg 10,
2941CG Lekkerkerk

 085-4011980

 info@firecom.nl

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


