LİSANS ÜCRETSİZ PMR TELSİZ

PM 665

Diğer tüm PMR 446 telsizler ile görüşür
 8 km’ye kadar**
968 farklı kanal seçeneği ile 8
km’ye kadar görüşme mesafesi
sağlar
 VOX
Eller serbest görüşme özelliği
 Çağrı Uyarısı
Gelen aramaları kolaylıkla ayırt
etmenizi sağlar
 Anlaşıldı / Onay Tonu
Onay tonu ile karşı tarafla
iletişim içerisinde olduğunuzu
kolayca anlayabilirsiniz
 Micro-USB kablosu, şarj
yuvası ve adaptörü, şarj
edilebilir AA NiMH pilleri ile
birlikte
AA Alkalin pil ile de kullanılabilir

Teknolojinin Olduğu Her Yerde

www.aselsannet.com.tr

PM 665
Özellikler

Açıklama

UHF

Ultra Yüksek Frekans aralığında çalışır.
8 KM’ye kadar görüşme mesafesi sağlar. (maksimum mesafe, görüş hattına ve engelleyici faktörlere bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.)
Ön paneldeki tuşlar ile kolaylıkla 8 ana kanal arasında geçiş yapılabilir.
38 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) kodu ve 83 DCS (Digitally Coded Squelch) kodu ile her bir ana kanal için
toplam 121 alt kanal seçeneği mevcuttur.
Kullanıcının sesi otomatik olarak algılanır ve herhangi bir tuşa basmadan ses karşı tarafa gönderilir ve bu sayede kullanıcı ellerini
serbestçe kullanabilir. 5 farklı seçenek ile VOX duyarlılık seviyesi ayarlanabilir.

8 KM Mesafe**
8 Ana Kanal
121 Alt Kanal
VOX (Eller Serbest
Konumda Görüşme)
Tarama
5 Arama Tonu
Anlaşıldı / Onay Tonu
(Roger Beep)
Tuş Kilidi
Güç Tasarrufu
Otomatik Gürültü Susturma
LCD Ekran
Şarj Edilebilir 6 AA NiMH Pil
Micro-USB Şarj Kablosu
Hoparlör/Mikrofon/Jak
Kemer Klipsi
Lisanssız ve Ücretsiz

Kullanıcılara ana kanalları, CTCSS alt kanallarını veya DCS alt kanallarını ayrı ayrı tarama imkânı sağlar.
5 farklı arama tonu ile gelen arama tonunuzu özelleştirebilirsiniz.
Onay tonu ile karşı tarafla iletişim içerisinde olduğunuzu kolayca anlayabilirsiniz. Bu özelliği açma/kapama seçeneklerini
mevcuttur.
Özelliği aktive ederek, tuşlara istemsiz basılarak kanal değiştirme ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz.
Özel elektronik devresi sayesinde pil ömrünü uzatır. Eğer 10 saniye boyunca hiçbir görüşme yapılmaz ise, cihazınız otomatik
olarak güç tasarrufuna geçecektir.
Mesafe veya alan kısıtlamasından kaynaklanan zayıf yayınları veya istenmeyen gürültüleri otomatik olarak yok eder.
Bir bakışta hızlıca ekranda cihazınızın durumunu görebilirsiniz.
AA alkalin pil ile de kullanılabilir. (kutu içerisinde NiMH pil mevcuttur.)
Cihaz ile birlikte sağlanan kablo ile 2 cihazı aynı anda şarj edebilirsiniz.
Eller serbest kullanım için şarj yuvası, kulaklık/mikrofon ile kullanım seçenekleri mevcuttur.

microTALK® telsizinizi hareket halinde iken güvenle kullanabilirsiniz.
Lisans ve ücret gerekmeksizin kaliteli frekans aralığını ücretsiz kullanabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzu

Teknik Özellikler – Genel
Birim
Ölçüleri
Birim
Ağırlığı
Kanallar

153.62mm x 61.3mm x 41.5mm
(6.05” x 2.41” x 1.63” inç)
93 g. (3.28 oz.)
pil hariç
8 Kanal
CH1 = 446.00625 MHz
CH2 = 446.01875 MHz
CH3 = 446.03125 MHz
CH4 = 446.04375 MHz
CH5 = 446.05625 MHz
CH6 = 446.06875 MHz
CH7 = 446.08125 MHz
CH8 = 446.09375 MHz

SKU#

PM665

Koli Ürün Adeti

4

UPC

8 4367700917 0

Koli Ölçüleri

299mm x 335mm x 205mm
(11.77” x 13.18” x 8.07” inç)

Paket
Ölçüleri
Paket
Ağırlığı
Piller

280mm x 192mm x 80mm
(11.02” x 7.56” x 3.15” inç)

Koli Ağırlığı

2480 g. (87,5 oz.)

530 g. (18.7 oz.)

* Tüm ölçüler (Y x G x D)

Her bir telsiz için 3 AA NiMH pil
paket içerisinde bulunmaktadır.
3 AA alkalin pil ile de
kullanılabilir ( paket içerisinde
mevcut değildir).

Paket İçeriği:

Cobra®, microTalk®, Nothing Comes Close to a Cobra®, and the snake design are registered trademarks of Cobra Electronics
Corporation, USA.
Cobra Electronics Corporation™ is a trademark of Cobra Electronics Corporation, USA.
©Cobra Electronics Corporation, USA 2019. All rights reserved.

*Paket geri dönüştürülebilir materyallerden
üretilmiştir.

* Özellikler bildirim yapmaksızın değişebilir.
**Görüşme mesafesi coğrafi ve diğer şartlara göre değişiklik gösterebilir.

ASELSANNET bir ASELSAN kuruluşudur.

