
Montanha/vale:
Até 32 km (20 mi)*

Águas abertas:
Até 8 km (5 mi)*

*O alcance em condições reais pode ser inferior ao alcance máximo.

Proximidades:
Até 1,6 km (1 mi)*

COMUNICAÇÕES ACESSÍVEIS PARA FAMÍLIAS ATIVAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

iVOX/VOX 
mãos livres

Potência dupla

Rádio FRS;
sem licença Carga USB

Tela
retroiluminada

121 códigos de
privacidade por canal

EXPLORE NOVOS RUMOS
SÉRIE T210
RÁDIOS BIDIRECIONAIS

Emparelhamento
simplificado

121

20
MILHAS DE
ALCANCE*

ATÉ

32
ATÉ

KM DE
ALCANCE*

Com todos os recursos, resistente e cheio de estilo, o walkie-talkie 
TALKABOUT T210 é a melhor forma de se manter conectado durante suas 
aventuras ao ar livre. Em casa, em um camping, em um festival ou simplesmente 
durante uma caminhada, o TALKABOUT T210 mantém você em contato. 
Possui um botão de emparelhamento simplificado que facilita a configuração, 
e carregamento USB para maior praticidade. Além disso, não requer licença e 
inclui recursos chave como visor LCD, 22 canais e até 32 km (20 mi) de 
alcance*, chamadas sem custo.

ANOS DE
GARANTIA
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CARACTERÍSTICAS
Rádio FRS; sem licença

Emparelhamento simplificado para chamadas de grupo

Varredura/monitor

iVOX/VOX mãos livres

Compatível com todos os rádios FRS/GMRS

Temporizador de tempo de espera

Supressor de ruído automático

Bloqueio de teclado

Indicador de nível de bateria

Dupla escuta (Dual Watch)

Conector para fones de ouvido de 2,5 mm

ALERTAS
20 tons de chamada

Tons de teclado

Tom de confirmação de conversação/Roger beep

Alerta de bateria fraca

ALIMENTAÇÃO
Bateria NiMH recarregável (incluída)

Compatível com baterias AA padrão

DURAÇÃO DA BATERIA
NiMH 800 mAH (incluída): até 18 horas**

NiMH 1300 mAH de alta capacidade (opcional): até 30 horas*

3 baterias alcalinas AA (opcional): até 45 horas**

CARREGAMENTO
Carregador Micro USB (incluído)

Compatível com base de carregamento portátil
(vendido separadamente)

INFORMAÇÃO GERAL
Modelo: TALKABOUT T210

Cor: Vermelho e preto

Banda de frequência: FRS 462-467 Mhz em banda UHF

Canais: 22 canais, 121 códigos de privacidade

Alcance: Até 32 km (20 mi)*

Garantia: Rádio: 2 anos; Bateria: 90 dias
Rádio (L x P x A) 2,11" x 1,22" x 6,49"

Peso do rádio sem bateria: 100 g (0,22 lb)

Dimensões do
pacote (L x A x P):

7,53 x 8,07 x 2,16

Peso do pacote: 508 g (1,12 lb)

Dimensões do
pacote principal (L x A x P):

9,29 x 9,06 x 13,54

Peso do pacote principal: 3,45 kg (7,58 lb)

UPC: 7 48091 01959 3

UCC: 1 07 48091 01959 0

CONTEÚDO DO PACOTE
T210

2 rádios bidirecionais

2 presilhas para cinto

2 baterias recarregáveis NiMH

1 carregador USB duplo

16 autocolantes personalizáveis
 1 manual de instruções

CONTEÚDO DO PACOTE T210

Todas as especificações estão sujeitas a alterações.

** Calculada com base em um ciclo de consumo padrão de 5/5/90.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE
motorolasolutions.com/talkabout

CURTA-NOS NO FACEBOOK:
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies

CAMINHADAS EXCURSÕES
DE CARRO

CAMPING FESTIVAIS

CICLISMO

x2 x1

x2 x16 x2

*Que alcance deveria esperar dos meus rádios? 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 limitativamente, o terreno, as condições climáticas, a interferência electromagnética e as obstruções de qualquer tipo.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são 
utilizadas sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. 09-2020
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