
VÁ MAIS LONGE 
MANTENHA-SE MAIS SEGURO E CONECTADO NOS AMBIENTES 
MAIS HOSTIS.

Resistente às
intempéries - IPX4

Sem licenças 
Emparelhamento
simplificado Lanterna LED

26 canais,
121 códigos
de privacidade

35

Alerta VibraCall™

Montanha/vale:  
Até 35 km

Águas abertas:
Até 8 km

26

Proximidades:  
Até 2 km

ATÉ

ALCANCE
EM KM*

T470BR
SÉRIE DE RÁDIOS BIDIRECIONAIS
CONQUISTE CADA MOMENTO

O TALKABOUT T470BR é o  companheiro de viagens que você precisa. 
Com certificação IPX4, o T470BR é resistente às intempéries e suporta 
todo tipo de ambientes hostis. A lanterna LED integrada torna possível 
chegar até onde você quer, mesmo em plena escuridão.     
E, com acessórios essenciais e um alcance de até 35*km, o 
TALKABOUT T470BR mantém você sempre conectado, mesmo em 
trilhas acidentadas ou nos picos mais elevados.         



CARACTERÍSTICAS
Rádio FRS – Licença gratuita 

Emparelhamento simplificado para chamadas em grupo

Varredura/monitor

Lanterna LED integrada

Carregamento silencioso

iVOX/VOX mãos livres

Medidor de bateria

Temporizador de tempo de espera

Supressor de ruído automático

Bloqueio de teclado

ALERTAS
Alerta vibratório VibraCall™

20 tons de chamada

Botão de alerta/emergência

Tons de teclado

Tom de confirmação de conversação

CARREGAMENTO
Carregador Micro USB (incluído)

Compatível com base de carregamento portátil
(vendido separadamente)

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Modelo: TALKABOUT T470BR

Cor: Amarelo e preto 

Banda de frequência: FRS

Potência Tx: FRS 462-476 Mhz em banda UHF

Canais:  26 canais, 121 códigos de privacidade

Alcance: Até 35 km*

Rádio (An x Al x P): 5,56 x 19,1 x 3,25 cm
(2,19" x 7,52" x 1,28")

Peso do rádio sem baterias: 0,136 kg (0,3 lb)

Dimensões da embalagem
(An x Al x P):

16,18 x 22 x 6,99 cm
(6,37" x 8,66" x 2,75")

Peso da embalagem:  0,626 kg (1,38 lb)

Dimensões da embalagem
principal (An x Al x P)

22,50 x 23,50 x 33,78 cm
(8,86" x 9,25" x 13,3")

Baterias NiMH recarregáveis 
(incluídas) Compatível com
baterias alcalinas AA padrão

NiMH 800 mAH (incluída) – 
até 12 horas**

Peso da embalagem principal:

Potência :

4,11 kg (9,07 lb)

UPC:

Duração da bateria (típica):

 7 48091 01915 9

UCC: 1 07 48091 01915 6 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
T470BR – EMBALAGEM DUPLA 

2 rádios bidirecionais 

2 presilhas para cinto

2 baterias NiMH recarregáveis 

1 carregador USB

16 autocolantes personalizados 

1 manual de instruções

x2

x16 x2 x2

x1

x1

Os dados de dimensão e peso da embalagem são aproximados. 

**A duração da bateria é indicativa. Calculada com base em um ciclo de consumo padrão de 5/5/90
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T470BR
SÉRIE DE RÁDIOS BIDIRECIONAIS

* 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. Seu alcance real está limitado por vários 
fatores, incluindo, mas não limitativamente, o terreno, as condições climáticas, a interferência eletromagnética e as obstruções de 
qualquer tipo.

CONTEÚDO DO PACOTE

FAMÍLIA ACAMPAMENTO

T470BR - PACOTE DUPLO

PRAIA

PIQUENIQUE FÉRIAS
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE
motorolasolutions.com/talkabout


