
Zawsze przy Tobie

TLKR T7 
Radiotelefon PMR446
Wydajne, radiotelefony niewymagające licencji  
Odporna obudowa — idealna dla entuzjastów sportu

• 968 kombinacji kodów/kanałów
• Alarm wibracyjny
• Vox/iVox — nadawanie uruchamiane głosem
•   Wywołanie bezpośrednie (z identyfikatorem 

dzwoniącego)
• Automatyczna zmiana kanału
•  Gniazdo wtykowe do ładowania prądem stałym  

(akcesorium opcjonalne)

TLKR
T7
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Wywoływanie 
bezpośrednie
Wywoływanie 
bezpośrednie
Umożliwia połączenie ze 
wszystkimi użytkownikami 
z grupy lub tylko z jedną 
osobą w sposób
niewidoczny dla 
pozostałych. Funkcja 
działa podobnie jak 
„szybkie wybieranie” 
numeru osoby, z którą 
chce się porozmawiać.  

Inne funkcje
•  Akumulatory niklowo-

metalowo-wodorkowe
• Alarm cichy dzwonków
• 10 połączeń
• Dźwięki klawiatury
•  Podświetlany wyświetlacz
•  Tryb oszczędzania 

akumulatora, alarm 
niskiego poziomu 
akumulatora, tryb 
uśpienia i wskaźnik 
poziomu akumulatora

•  Monitorowanie/
skanowanie kanału

• Blokada klawiatury
•  Funkcja na stuchv 

(monitorowania) stabych 
sygnatów

•  Złącze akcesoriów 
(jednostykowe)

•  Automatyczne wyciszanie 
szumów

•  Automatyczne wyłączanie
• Stoper
•  Możliwość zasilania 

bateriami alkalicznymi (4 
x AAA, nie znajdują się w 
komplecie).

Specyfikacja
•  Pasmo częstotliwości: 

PMR446
• Moc nadawania: 500 mW
• 8 kanałów
•  121 kodów  

(CTSS/DCS)
•  Standardowy czas 

działania  
akumulatora:  
16 godzin (§1)

• Zasięg: do 10 km (§2)

Identyfikator dzwoniącego
Możesz ustawić 
pseudonim, który 
będzie widoczny 
na wyświetlaczach 
pozostałych urządzeń, 
gdy wykonasz wywołanie 
wszystkich użytkowników 
z grupy lub wywołanie 
bezpośrednie. Ta sama 
nazwa jest widoczna na 
wyświetlaczu innego 
radiotelefonu, gdy 
ktoś chce połączyć się 
bezpośrednio z Tobą. 

Automatyczna zmiana 
kanału
Umożliwia łatwe 
koordynowanie 
zmiany kanału każdego 
użytkownika z grupy. 
Zmiana kanału jest 
zalecana w wypadku 
zakłóceń używanego 
kanału.

§1:  Standardowo, obliczono dla  
proporcji 5:5:90 (nadawanie:  
odbiór:stan bezczynności)

§2:  Zasięg zależy od terenu oraz 
warunków działania

Kody i numery części   
Nr części Opis  EAN
Radiotelefony  
P14MAA03A1AQ TLKR-T7 UE Zest. dwóch urządzeń i ładowarka   5031753002718
P14MAB03A1AP TLKR-T7 UK Zest. dwóch urządzeń i ładowarka   5031753002749
Akcesoria  
00275 TLKR-T5/T7 Kabel ładowarki samochodowej    5031753002756
00276 TLKR-T5/T7 Ładowarka (UE)   5031753002763
00277 TLKR-T5/T7 Ładowarka (UK)  5031753002770
00242 TLKR-T5/T7 Akumulator  5031753002428
 
Informacje o opakowaniu  Wymiary   Masa
Radiotelefon  200 mm x 54 mm (z anteną) 127 g (bez zaczepu na  

  pasek i akumulatora)

Opakowanie na prezent  214 mm x 189 mm x 103 mm 0,995 kg (radiotelefony  

  i akcesoria)

Opakowanie zbiorcze  
(zawiera 8 opakowań na prezent)  241 mm x 431 mm x 397 mm 8,795 kg 
Paleta 12 opakowań zbiorczych w palecie:  Masa całkowita  
(zawiera 12 opakowań  862 mm x 800 mm x 759 mm 129,14 kg  
zbiorczych) Wymiary palety: 1200 mm x 800 mm  (kartony, osłony  
  radiotelefonów oraz  
  osłony podstaw)

Zawartość opakowania
• 2 radiotelefony
•  2 akumulatory  

niklowo- 
metalowo-wodorkowe

•  Podstawka do 
ładowania na dwa 
urządzenia

•  Zasilacz prądu  
zmiennego

• Zaczepy do paska
• Instrukcja obsługi 

Najważniejsze cechyTLKR 
T7
BLACK


