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Baofeng UV-82 - dwupasmowy radiotelefon
(duobander) 2m + 70cm (do 520 MHz)

Cena:
125,00 PLN

Baofeng UV-82 to zupeÅ‚nie nowa konstrukcja dwupasmowego radiotelefonu (duobander) o mocy 5
watÃ³w z podwÃ³jnym wyÅ›wietlaczem, klawiaturÄ… DTMF i funkcjÄ… Dual Watch.Â
Do radiotelefonu doÅ‚Ä…czona jest polska instrukcja obsÅ‚ugi.
Radiotelefon Baofeng UV-82 to kolejny po serii UV-5R i UV-B5 oraz UV-B6 rÄ™czny dwupasmowy
tranceiver produkcji chiÅ„skiego wytwÃ³rcy, z zaprojektowanym od zera torem odbiorczym i nadawczym.
Duobander wyposaÅ¼ono w podwÃ³jny wyÅ›wietlacz, 42 pozycyjne menu, selektywne wywoÅ‚anie, Dual
Watch, latarkÄ™ LED, osobne PTT dla kaÅ¼dego z VFOÂ oraz wiele innych funkcji. W zestawie znajduje
siÄ™ mikrofonosÅ‚uchawka z podwÃ³jnym PTT osobnym dla kaÅ¼dego VFO.
Wbudowane radio FM pozwala w przerwach rozmowy sÅ‚uchaÄ‡ ulubionej stacji, automatycznie
przeÅ‚Ä…czajÄ…c siÄ™ na wybrany kanaÅ‚ po odebraniu sygnaÅ‚u od drugiej stacji.Â
Podstawa zasilajÄ…ca pozwala Å‚adowaÄ‡ tak radiotelefon jak i samÄ… bateriÄ™
Radiotelefon zapewnia Å‚Ä…cznoÅ›Ä‡ na odlegÅ‚oÅ›Ä‡ kilkudziesiÄ™ciu kilometrÃ³w.
Na Å¼yczenie istnieje moÅ¼liwoÅ›Ä‡ zaprogramowania radiotelefonu.
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Dane techniczne BAOFENG UV-82:

• DuÅ¼y
400-520
i czytelny
MHz Â 2- nadawanie
liniowy wyÅ›wietlacz
i odbiÃ³r FM
• Pasma:
º 136-174 MHz - nadawanie i odbiÃ³r FM
º 65-108 MHz - odiÃ³r radiowych stacji FM
• 128 kanaÅ‚Ã³w w pamiÄ™ci
• NiezaleÅ¼ne PTT dla VFO(A) i VFO(B)
• Ton 1750 Hz
• Tony CTCSS i DTC tryb normal i invert
• WywoÅ‚anie selektywne
• Praca z shiftem (dla przemiennikÃ³w)
• Krok 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25 i 50 kHz
• Blokada klawiatury
• NasÅ‚uch dwÃ³ch czÄ™stotliowÅ›ci (funkcja dual watch)
• Funkcja VOX
• Latarka
• MoÅ¼liwoÅ›Ä‡ programowania z klawiatury lub z komputera
• PrzeÅ‚Ä…czanie poziomu mocy nadawania: High/ Low
• Maksymalna moc nadawnia 5W
• Bateria : 7,4V, 2800mAh
•
ZawartoÅ›Ä‡ opakowania:

•
•
•
•
•
•

1x UV-82 (DUAL BAND, DUAL DISPLAY)
1x Bateria 2800mAh
1x antena DUALBAND
1x Å‚adowarka sieciowa + podstawka do Å‚adowania baterii
1x mikrofonosÅ‚uchawka z podwÃ³jnym PTT osobnym dla kaÅ¼dego VFO
1x klips do paska

Gwarancja:

Produkt jest objÄ™ty 12 miesiÄ™cznÄ… gwarancjÄ… realizowanÄ… na terenie Polski przez nasz
autoryzowany serwis.
Informacja o sprzedawcy
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