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ICOM IC-7300 - transceiver HF + 50MHz + 70MHz

Cena:
5 690,00 PLN
5 449,00 PLN

Transceiver ICOM IC-7300 zostaÅ‚ entuzjastycznie przyjÄ™ty przez radioamatorÃ³w z caÅ‚ego Å›wiata na
premierze podczas Tokyo Ham Fair 2015.
Najnowsze dziecko japoÅ„skiej firmy ICOM â€“ bazowy transceiver IC-7300 pracujÄ…cy w pasmach HF +
50MHz + 70MHz jest zbudowany w oparciu o procesory FPGA zaczerpniÄ™te wprost z transceiverÃ³w SDR.
Zastosowanie takiego rozwiÄ…zania przynosi wiele korzyÅ›ci â€“ najwaÅ¼niejsze z nich to mniejsza
podatnoÅ›Ä‡ na zakÅ‚Ã³cenia pracy poszczegÃ³lnych komponentÃ³w transceivera, niezaleÅ¼noÅ›Ä‡
wydajnoÅ›ci urzÄ…dzenia od sprzÄ™tu a od zastosowanego oprogramowania. SygnaÅ‚ z anteny po filtrach
pasmowych konwertowany jest na postaÄ‡ cyfrowÄ… i dopiero ten sygnaÅ‚ poddawany jest dalszej
obrÃ³bce przez procesor FPGA w radiu. To rozwiÄ…zanie znaczÄ…co zmniejsza poziom szumÃ³w
fazowych wnoszonych przez poszczegÃ³lne ukÅ‚ady transceiverÃ³w o klasycznej budowie.
IC-7300 wyposaÅ¼ony zostaÅ‚ w dotykowy kolorowy wyÅ›wietlacz TFT o przekÄ…tnej 4.3 cala. Poza
oczywistÄ… poprawÄ… czytelnoÅ›ci pokazywanych informacji moÅ¼na zobrazowaÄ‡ sygnaÅ‚ w postaci
wodospadu i analizatora.
Wprowadzenie moÅ¼liwoÅ›ci dokonywania regulacji za pomocÄ… dotykowego ekrany znaczÄ…co uÅ‚atwia
i przyspiesza pracÄ™ z transceiverem ICOM IC-7300.
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Z nowych funkcji warto wymieniÄ‡ choÄ‡by kilka:
- IP+ umoÅ¼liwiajÄ…ca odbiÃ³r sÅ‚abego sygnaÅ‚u dodatkowo zakÅ‚Ã³canego przez silne boczne sygnaÅ‚y,
- automatyczny tuner antenowy z przekaÅºnikami zatrzaskowymi oszczÄ™dzajÄ…cymi zuÅ¼ycie prÄ…du,
- 15 dyskretnych filtrÃ³w pasmowych o wysokim wspÃ³Å‚czynniku dobroci Q,
- nowej generacji gÅ‚oÅ›nik wyposaÅ¼ony we wÅ‚asnÄ… komorÄ™ rezonansowÄ…,
- gniazdo kart SD pozwalajÄ…ce na uÅ¼ycie kart o pojemnoÅ›ci do 32GB, na ktÃ³rych moÅ¼emy
zapisywaÄ‡ ustawienia IC-7300, komÃ³rek pamiÄ™ci, odbieranych sygnaÅ‚Ã³w, wÅ‚asnych wywoÅ‚aÅ„ itp.,
- dotykowy kolorowy wyÅ›wietlacz o przekÄ…tnej 4.3 cala,
- mikrofon HM-219
- pamiÄ™Ä‡ o pojemnoÅ›ci 101 komÃ³rek,
- wydajny system chÅ‚odzenia wyposaÅ¼ony w Å‚oÅ¼yskowany wentylator,
Funkcyjny wskaÅºnik Wielofunkcyjny wskaÅºnik PWR/SWR/ALC/COMP/ID/VD/TEMP
Specyfikacja:

• Zakres pracy nadajnika ICOM IC-7300 (moÅ¼e siÄ™ rÃ³Å¼niÄ‡ w zaleÅ¼noÅ›ci od wersji):
º 1.810-1.999MHz
º 3.500-3.800MHz
º 7.000-7.200MHz
º 10.100-10.150MHz
º 14.000-14.350MHz
º 18.068-18.168MHz
º 21.000-21.450MHz
º 24.890-24.990MHz
º 28.000-29.700MHz
º 50.000-52.000MHz
º 70.000-70.500MHz
• Zakres pracy odbiornika:
º 30kHz â€“ 74.800MHz
• Jedno wspÃ³lne dla wszystkich pasm gniazdo antenowe SO-259
• NapiÄ™cie zasilania: 13.8V DC +/-15%
• PobÃ³r prÄ…du:
• OdbiÃ³r - max 1.25A
• Nadawanie - 21A max (TX)
• Moc nadajnika max.:
• 100W HF+6m,
• 50W 4m
• Wymiary: 240 x 94 x 238mm
• Waga: 4.2kg

MateriaÅ‚y do pobrania ICOM IC-7300

Broszura ICOM IC-7300 SkrÃ³cona instrukcja obsÅ‚ugi ICOM IC-7300 PeÅ‚na instrukcja obsÅ‚ugi
ICOM IC-7300
Informacja o sprzedawcy
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