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Wouxun KG-UV8D Plus - dwupasmowy
radiotelefon o mocy 5w na pasma 2m/70cm z
cross-band repeaterem

Cena:
399,00 PLN

Najnowszy produkt marki Wouxun - model KG-UV8D Plus.
Podstawowe cechy Wouxun KG-UV8D Plus

W nowej wersji modelu KG-UV8D firma Wouxun dodano funkcje zwiÄ…zane z oszczÄ™dnoÅ›ciÄ…
proÄ…du podczas pracy, dziÄ™ki czemu KG-UV8D Plus pracuje dÅ‚uÅ¼ej na tej samej baterii.
• PodwÃ³jny tryb pracy ukÅ‚adu nadawczo-odbiorczego i wyÅ›wietlacza, pozwalajÄ…cy operowaÄ‡ w
obu pasmach niezaleÅ¼nie, na dwÃ³ch rÃ³Å¼nych czÄ™stotliwoÅ›ciach (nadawanie/odsÅ‚uch na
czÄ™stotliwoÅ›ci gÅ‚Ã³wnej + odsÅ‚uch na czÄ™stotliwoÅ›ci pomocniczej) z dedykowanym klawiszem
do przeÅ‚Ä…czania czÄ™stotliwoÅ›ci gÅ‚Ã³wnej
• Ustawienie czÄ™stotliwoÅ›ci nadawania i odbioru w dwÃ³ch rÃ³Å¼nych zakresach czÄ™stotliwoÅ›ci
(np. 145.025MHz RX i 445.750MHz TX) oraz 999 kanaÅ‚Ã³w pamiÄ™ci
• Funkcje uÅ‚atwiajÄ…ce identyfikacjÄ™ i grupowanie (ton 1750Hz, DTMF, ANI, CTCSS/DCS),
obsÅ‚ugÄ™ (pokrÄ™tÅ‚o szybkiej zmiany parametru, blokada nadawania na zajÄ™tym kanale,
gÅ‚osowe potwierdzanie wykonania operacji, uruchamianie nadawania gÅ‚osem,
automatyczna/rÄ™czna blokada klawiatury) oraz programowanie (funkcja klonowania ustawieÅ„,
programowanie z komputera przez RS lub USB)
• FunkcjÄ™ zwiÄ™kszajÄ…ce bezpieczeÅ„stwo (funkcja SOS, stopwatch) oraz uÅ¼ytecznoÅ›Ä‡
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(latarka LED, timer). WiÄ™kszoÅ›Ä‡ funkcji posiada przydzielone skrÃ³ty klawiszowe dziÄ™ki czemu
nie ma potrzeby przebijania siÄ™ za kaÅ¼dym razem przez wielopoziomowe menu
PodÅ›wietlany, duÅ¼y, kolorowy ekran LCD poza znakami alfanumerycznymi wyÅ›wietla takÅ¼e ikonki
potwierdzajÄ…ce status wiÄ™kszoÅ›ci wbudowanych funkcji
Przycisk RPT moÅ¼e zostaÄ‡ zaprogramowamy na rÃ³Å¼ne funkcje, a przycisk S/D moÅ¼e zostaÄ‡
zablokowany (idealne dla maÅ‚o zaawansowanych uÅ¼ytkownikÃ³w)
PokrÄ™tÅ‚o strojenia funkcjonuje kiedy klawiatura jest zablokowana
Model KG-UV8D mieÅ›ci siÄ™ swobodnie w dÅ‚oni, a ergonomicznie rozmieszczone klawisze
pozwalajÄ… obsÅ‚uÅ¼yÄ‡ wszystkie funkcje jednÄ… rÄ™kÄ…
Obudowa modelu ze stopÃ³w aluminium i powleczona grubÄ… warstwÄ… twardego tworzywa co
znaczÄ…co podnosi odpornoÅ›Ä‡ mechanicznÄ…, a czÄ™Å›ciowe uszczelnienie - kurzo i
kroploodpornoÅ›Ä‡
Jest bogato wyposaÅ¼one - akumulator 1700mAh, Å‚adowarka stoÅ‚owa, smyczka i klips do paska
Oryginalna antena (SMA mÄ™ski) posiada bardzo dobre osiÄ…gi

Dane techniczne Wouxun KG-UV8D Plus

• PodwÃ³jny zakres pracy VHF / UHF
• Zakresy: 144-146 (136-174*) MHz oraz 430-440 (400-512*) MHz (RX/TX); Â * - po odblokowaniu
radiotelefonu
• Tryby pracy: U-V, V-U, V-V, U-U
• DostÄ™pnoÅ›Ä‡ kanaÅ‚Ã³w VHF TX & UHF RX lub VHF RX & UHF TX
• WywoÅ‚anie DTMF
• Skanowanie CTCSS / DCS
• Moc wyjÅ›ciowa 5W VHF / 4W UHF
• 999 kanaÅ‚Ã³w pamiÄ™ci
• Ton 1750 Hz
• VOX - gÅ‚osowa aktywacja nadawania
• Stoper
• 50 grup CTCSS / 105 grup DCS
• GÅ‚osowe podpowiedzi / potwierdzenia wykonania operacji
• Funkcja SOS
• Funkcja STOPWATCH
• MoÅ¼liwoÅ›Ä‡ wyboru rozpiÄ™toÅ›ci pasma - Szerokie / WÄ…skie (25 kHz / 12.5 kHz)
• Tryb wyÅ›wietlania kanaÅ‚u: numer / numer + czÄ™stotliwoÅ›Ä‡ / nazwa
• Wielofunkcyjny skaner
• Wbudowana latarka LED
• Rozmiar kroku do wyboru (5K / 6.25K / 10K / 12.5K / 25K / 50K / 100K)
• PrzeÅ‚Ä…czana moc DuÅ¼a 5W / MaÅ‚a 1W
• Akumulator litowo-jonowy o duÅ¼ej pojemnoÅ›ci
• Inteligentna Å‚adowarka
• Offsetowa czÄ™stotliwoÅ›Ä‡ (odstÄ™p nadawanie/odbiÃ³r) 0-69,950 MHz
• WybÃ³r kierunku zmiany odstÄ™pu czÄ™stotliwoÅ›ci
• Blokada nadawania na zajÄ™tym kanale
• DuÅ¼y wielofunkcyjny KOLOROWY wyÅ›wietlacz
• GÅ‚osowe przypomnienie o niskim stanie akumulatora
• MoÅ¼liwoÅ›Ä‡ wyÅ›wietlenia wskaÅºnika naÅ‚adowania baterii / wiadomoÅ›ci WELCOME / peÅ‚nego
wyÅ›wietlacza przy wÅ‚Ä…czaniu radia
• SygnaÅ‚ dÅºwiÄ™kowy BEEP na koÅ„cu i/lub poczÄ…tku transmisji
• TOT - okreÅ›lenie maksymalnego czasu nadawania
• Blokada klawiatury (automatyczna / rÄ™czna)
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Zmiana mocy w trakcie nadawania
Reset menu/kanaÅ‚
Funkcja klonowania ustawieÅ„
Programowanie z komputera przez RS lub USB
Przewodnik gÅ‚osowy po angielsku
WodoodpornoÅ›Ä‡ (norma IP 55)
Radio posiada certyfikat CE

W skÅ‚ad zestawu wchodzi:
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Radio KG-UV8D Plus - wersja dedykowana specjalnie na polski rynek
Elastyczna antena dwubandowa 2m / 70cm o duÅ¼ym zysku
Akumulator Li-Ion 1700mAh
Å•adowarka stoÅ‚owa (wtyczka europejska)
Smyczka i klips do paska
PeÅ‚na instrukcja w jÄ™zyku polskim
Gwarancja 24 miesiÄ™cy
FV lub paragon (podstawa gwarancji)

Informacja o sprzedawcy
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