
MANTENHA-SE CONECTADO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Rádio FRS -
Não requer licença

Emparelhamento
simplificado

Montanha/vale:
Até 32 km

Águas abertas:
Até 8 km

  Ambientes internos:
Até 150 m

 

Resistente às 
intempéries - IP54 Banda amadora

22 canais e
121 códigos
de privacidade

APROVEITE CADA MOMENTO

CHEGUE MAIS LONGE 

T38
SÉRIE DE RÁDIOS BIDIRECIONAIS

Até 24 horas
de autonomia
de bateria

22

ATÉ 

KM*
32

O TALKABOUT T38 é elegante e discreto e permite colaborar com 
outras pessoas. Com classificação IP54 resistente às intempéries e 
tamanho de bolso, é ideal para levá-lo a qualquer lugar. O recurso de 
emparelhamento simplificado permite uma conexão simples com 
outros rádios para começar a falar imediatamente. Não requer licença 
e inclui importantes recursos como varredura, carregamento USB,
22 canais e até 24 horas de autonomia de bateria.



GERAL
Modelo: TALKABOUT T38 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO DO PACOTE
2 walkie-talkies

2 bases de carga

Adaptador CA com cabo Y

2 baterias de íon de lítio

2 presilhas para cinto

Manual de instruções

VIDA ÚTIL DA BATERIA
Aproximadamente 24 horas utilizando células de íon
de lítio recarregáveis

 

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

CARREGAMENTO
Carregador Micro USB (incluído)

Compatível com base de carregamento portátil (incluída)

CARACTERÍSTICAS
Rádio FRS - Sem licença

Emparelhamento simplificado para chamadas de grupo

Varredura/monitor

22 canais

1 ano de garantia

iVOX/VOX mãos livres

Compatível com todos os rádios FRS/GMRS

CONTEÚDO DO PACOTE

PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE    
motorolasolutions.com/talkabout

CURTA-NOS NO FACEBOOK   
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies

CHEGUE MAIS LONGE

T38
SÉRIE DE RÁDIOS BIDIRECIONAIS

Cor: Preta

Banda de frequência: FRS 462-476 Mhz em banda UHF

Largura de banda: 12.5 Khz

Canais: 22 canais, 121 códigos de privacidade

Alcance: Até 32 km*

Rádio (L x A x P): 47 x 135 x 20 mm com antena

Peso do rádio sem baterias: 78 g

Peso do rádio com baterias: 101 g

Dimensões do pacote (L X A X P): 212 x 189 x 60 mm

Peso do pacote: 470 g

Dimensões do pacote principal (L X A X P): 385 x 227 x 220 mm

Peso do pacote principal: 3,2 Kg

UPC: 7 48091 01897 8

UCC: 1 07 48091 01897 5

*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 geralmente é 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.


