FOLHA DE DADOS DO PRODUTO
TALKABOUT® T600BR H2O

T600BR H2O

Navegação Caminhada
em barco

Esportes
aquáticos

Pesca

Rádios FRS/GMRS

Emergências

VÁ PARA QUALQUER LUGAR
ESTEJA CONECTADO DURANTE SUAS AVENTURAS MAIS EXTREMAS EM AMBIENTES EXTERNOS

Com um design resistente, totalmente impermeável, funções de emergência e um
alcance de 35 km*, o T600BR H2O mantém você conectado e protegido em
ambientes externos, incluindo suas atividades mais extremas. O T600BR H2O
está equipado com as melhores funções de rádio, incluindo sua capacidade de
flutuação e uma lanterna que se ativa com a água. A lanterna também inclui
um LED vermelho para favorecer a visão noturna. Com estas funcionalidades
excepcionais, você tem a certeza de que seu rádio o acompanhará em suas
aventuras mais extremas, na terra ou no mar, proporcionando comunicações
confiáveis.

IP67 Submersível**

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO T600BR H2O
Submersível
(IP67)**

Design fácil
de recuperar

Lanterna que se
ativa com a água

2 níveis
de potência

Carga Micro USB

26
26 canais, cada um com
121 códigos de privacidade

Lanterna
integrada

Esportes
de neve

FOLHA DE DADOS DO PRODUTO
TALKABOUT® T600BR H2O

T600BR H2O
Rádios FRS/GMRS

CONTEÚDO DO PACOTE DO T600BR H2O

INFORMAÇÃO GERAL
Modelo
Cor
Banda de frequência
Canais
Alcance

2 rádios T600BR H20

1 adaptador de carga com
cabo Y e 2 conectores
Micro-USB

2 presilhas para cinto
com apito

2 baterias NiMH
recarregáveis

SONS / ALERTAS
T600BR H2O
Verde
FRS/GMRS 462 - 467 MHz
em frequência ultra-alta
Banda (UHF)
Alcance de canais: 26 canais. Cada
um com 121 códigos de privacidade
Até 35 km*

Dimensões do rádio
(Al X L X P)
Peso do rádio sem bateria
Peso do rádio com bateria
Dimensões do pacote
(Al X L X P)
Peso do pacote com conteúdo
Dimensões do pacote principal
(Al X L X P)
Peso do pacote principal
(contém 6 unidades)
7 48091 01869 5
1 07 48091 01869 2

CARGA/DURAÇÃO DA BATERIA
Até 9 horas com bateria NiMH incluída
Até 26 horas com 3 baterias alcalinas AA
Carga Micro USB

Alerta de vibração VibraCall™
Aviso de bateria fraca
20 toques de telemóvel
Tom de teclado
Tom de confirmação de conversa

FUNÇÕES
Submersível (IP67)**
Design fácil de recuperar, flutua virado para cima
Lanterna que se ativa com a água
Lanterna com LED vermelho e branco
Dual Watch
iVOX/VOX mãos livres
Botão de alerta de emergência
Eco Smart
Tela retroiluminada
Medidor de bateria
Busca prioritária
Monitor
Supressor de ruído automático
Bloqueio de teclado
Temporizador de tempo de espera
Remoção de usuário não desejado

Folha de acessórios
Guia do Usuário

GARANTIA
1 ano

O alcance em condições reais pode
ser inferior ao alcance máximo.
Montanha/vale: Até 35 km

ATÉ

Visada aberta: Até 8 km

35

QUILÔMETROS

Vizinhança: Até 2 km
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O alcance indicado para as comunicações é calculado em condições
ótimas, com linha de visada livre. O alcance real poderá variar
dependendo do terreno e das condições ambientais, e costuma ser
inferior ao máximo possível. O seu alcance real estará limitado por
vários fatores, incluindo, mas não somente, o terreno, as condições
climáticas, a interferência eletromagnética e as obstruções de qualquer
tipo.
**O rádio cumpre com os padrões IP67. Pode ser submerso até 1 m por
30 minutos. O rádio flutua com a bateria NiMH incluída. Pode não flutuar
com determinadas baterias AA. Os fones de ouvido só devem ser usados
em ambientes secos.

