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ICOM ID-4100E - dwupasmowy radiotelefon
samochodowy z obsÅ‚ugÄ… D-STAR z GPS

Cena:
2 250,00 PLN

Najnowszy radiotelefon przewoÅºny z obsÅ‚ugÄ… D-Star / FM i wbudowanym odbiornikiem GPS ICOM
ID-4100E.
MaÅ‚y, kompaktowy transceiver przewoÅºny z odÅ‚Ä…czanym panelem, obsÅ‚ugujÄ…cy modulacje FM i
D-Star pracujÄ…cy na pasmach amatorskich 2m oraz 70cm o mocy maksymalnej 50W.
Szerokopasmowy odbiornik pracuje w zakresach 118-174 i 230-550MHz pozwala na sÅ‚uchanie m.in. pasma
lotniczego.
ID-4100E oferuje cztery kolory podÅ›wietlenia wyÅ›wietlacza i klawiszy (biaÅ‚y, zielony, bursztynowy,
niebieski).
ICOM ID-4100E wyposaÅ¼ono w ryby Terminala i Punktu DostÄ™powego (Access Point) pozwala na
jeszcze Å‚atwiejsze korzystanie z sieci przemiennikÃ³w D-Star.
Niewielki panel sterujÄ…cy ID-4100E, ktÃ³ry jest Å‚atwo odÅ‚Ä…czany od korpusu radia moÅ¼na
zamontowaÄ‡ w dowolnym miejscu samochodu lub biurka.
Zastosowany ekran matrycowy pozwoliÅ‚ na czytelne wyÅ›wietlenie wiÄ™kszej iloÅ›ci informacji jak dane
GPS czy lista przemiennikÃ³w.
ICOM ID-4100E w oparciu o pozycjÄ™ odczytanÄ… za pomocÄ… wbudowanego GPS uÅ‚atwia dostÄ™p
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do pobliskich przemiennikÃ³w.
Opcjonalny moduÅ‚ Bluetooth pozwala na poÅ‚Ä…czenie telefonÃ³w z systemami Android / IOS z
transceiverem, przesyÅ‚anie zdjÄ™Ä‡ z aparatu czy sterowanie radiem za pomocÄ… telefonu.
Wbudowany w ICOM ID-4100E odbiornik GPS pozwala na wyÅ›wietlanie na wyÅ›wietlaczy transceivera
informacji o pozycji, prÄ™dkoÅ›ci, kursie czy wysokoÅ›ci czy wysyÅ‚ania pozycji za pomocÄ… D-PRS.
Gniazdo microSD (po zainstalowaniu karty nie bÄ™dÄ…cej w zestawie) pozwala na przechowywanie na
karcie konfiguracji, dziennika Å‚Ä…cznoÅ›ci, historii z odbiornika GPS czy wywoÅ‚ania gÅ‚osowego.
Dane techniczne ICOM ID-4100E:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moc wyjÅ›ciowa 50W VHF/UHF
Zakres pracy odbiornika: 118-174MHz, 230-550MHz (AM/FM)
Zakres pracy nadajnika: 144-146MHz, 430-440MHz
Krok strojenia: 5 / 6.25 / 8.33 (tylko airband) / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 kHz
1000 kanaÅ‚Ã³w pamiÄ™ci
Rodzaj emisji: FM, FM-N, DV, A3E (tylko odbiÃ³r)
Temperatura pracy: - 10 stopni C / + 60 stopni C
NapiÄ™cie zasilania 13.8V +/- 15%
Impedancja anteny: 50 Ohm
Waga korpusu: ok. 1.2kg
Waga panelu: ok. 0,2kg
Wymiary korpusu: 150 (szerokoÅ›Ä‡) x 40 (wysokoÅ›Ä‡) x 171.9 (gÅ‚Ä™bokoÅ›Ä‡) mm
Wymiary panelu sterujÄ…cego: 123 (szerokoÅ›Ä‡) x 40 (wysokoÅ›Ä‡) x 45 (gÅ‚Ä™bokoÅ›Ä‡ z
pokrÄ™tÅ‚ami) mm

W komplecie:

•
•
•
•
•
•
•

Radiotelefon
PeÅ‚na polska
ID-4100E
instrukcja obsÅ‚ugi
Mikrofon HM-207S
Kabel zasilania DC OPC-345B
Kabel separacyjny OPC-837 ok. 3,5 m
Wieszak do mikrofonu
Zapasowy bezpiecznik
Instrukcja obsÅ‚ugi w jÄ™zyku angielskim.

Â
Informacja o sprzedawcy
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