
Radiopuhelinsarja | 2 puhelinta | Jopa 8km | 
Taajuuskanavat: 8 | PTT / VOX | Jopa 2.5 tuntia | 

Kuulokkeiden lähtöliitäntä
General information

Tällä pienikokoisella ja kevyellä Nedis®-radiopuhelimella 
säilytät yhteyden. Syrjäisissäkin paikoissa, joissa 
matkapuhelinverkko ei aina ole kattava, radiopuhelimen 
luotettava viestintäkantama on kahdeksan kilometriä. 
Kätevä väline patikoidessa, telttaillessa tai missä tahansa 
puuhassa ulko- tai sisätiloissa.
Radiopuhelimessa on 8 kanavaa, joissa kaikissa on 38 
CTTS-koodia (alikanavaa), joten samaa kanavaa tuskin 
käyttää kukaan muu. Tämä ehkäisee häiriöitä ja takaa 
keskustelujen pysymisen yksityisinä.
Radiopuhelimessa on lähettimen puhekäynnistys (VOX) - 
virta kytkeytyy automaattisesti, kun alat puhua, joten 
radiopuhelinta voi käyttää ilman käsiä. Radiopuhelimessa 
on kiinteä LED-valo lisävalaistuksen tarpeeseen.

Features

• Viestintäkantama jopa 8 kilometriä (avarissa paikoissa)
• 8 kanavaa, joissa kaikissa 38 alikanavaa - estää muiden 
kaksisuuntaisten radioiden aiheuttamat häiriöt
• 446 MHz:n tekniikka - luotettava, langaton yhteys
• VOX-toiminto - viestintään ilman käsiä
• LED-valo takaa kirkkaan valaistuksen 
• 2,5 tunnin jatkuva käyttö ja 24 tunnin valmiusaika
• 2,5 mm:n liitäntäportti kuulokkeille 
• Micro USB -liitäntä akkujen lataamiseen poistamatta 
niitä akkukotelosta
• Pienikokoinen ja helppo ottaa mukaan

Specifications

Väri: Musta
Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

0 dBi

Laitteen tulovirran liittimet: Micro USB
Virtalähteen tyyppi: Paristokäyttöinen
Kuulokkeiden lähtöliitäntä: Kyllä
Paino: 132 g
Maksimi valmiusaika: 24 hrs
Tulojännite: 5,0 VDC

Sales information

Order code: WLTK0800BK
Product 
description:

Radiopuhelinsarja | 2 puhelinta | Jopa 8km 
| Taajuuskanavat: 8 | PTT / VOX | Jopa 2.5 
tuntia | Kuulokkeiden lähtöliitäntä

Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 60 mm 155 mm 110 mm 220 g
40 325 mm 320 mm 450 mm 9300 g



Automaattinen virransäästötila: Kyllä
Automaattinen kanavahaku: Kyllä
Vyökiinnikkeet sisältyvät: Kyllä
PMR446 lisenssivapaa: Kyllä
Puhelinten määrä: 2 puhelinta
Tuettu langaton tekniikka: 446 MHz
Akun tyyppi: Alkaali / NiMH
Kommunikaatiotapa: PTT / VOX
Vaatii paristot (ei sisälly): 6x AAA
Tulovirta: 150 mA
Syvyys: 37.0 mm
Maksimi lähetysteho: 26 dBm
Lähetystaajuuden alue: 446.00625-446.09375 

MHz
VOX tasot: 3
Yksityisyyskoodit (CTCSS + DCS): 38
CTCSS koodit (privaattiin 
puheluun):

38

Näytön koko: 0.9 "
Akun varaustilan ilmaisin: Kyllä
LED valo: Kyllä
Taajuuskanavat: 8
Soittoäänien lukumäärä: 10
Näytön väri: Vihreä
Akun enimmäistoiminta-aika: Jopa 2.5 tuntia
Korkeus: 128.0 mm
Leveys: 49.0 mm
Enimmäiskantama (normaali 
käyttö / asutettu a:

300-800 m

Näppäinlukko: Kyllä
Enimmäiskantama (avoin maasto / 
ei esteitä):

8 km

Enimmäiskantama (kaupunkialue / 
maaseutu):

2 km

Optimaalinen enimmäiskantama: Jopa 8km
Maksimi akun latausaika: 6 h

Package contents

Kaksi radiopuhelinta
Kaksi vyökiinnikettä
Pika-aloitusopas
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