
SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRODUKTU 
TLKR - T92 H2O

IDŹ WSZĘDZIE
POZOSTAŃ W KONTAKCIE PODCZAS KAŻDEJ PRZYGODY

•  Radiotelefony PMR 446 – pasmo 
nielicencjonowane

• Zasięg do 10km2

• Akumulatory NiMH (w zestawie)
• 8 kanałów + 121 kodów
• Tryb skanowania/nasłuchu
• 20 dźwięków dzwonka
• Funkcja zestawu głośnomówiącego
•  Pomarańczowy przycisk alarmowy3

•  Latarka LED z trybem białym i czerwonym  
oraz włącznikiem na czujnik wody

• Alarm wibracyjny
•  Wodoodporność IP671 – możliwość  

zanurzenia na głębokość do 1 m na 30 minut
•  Po upuszczeniu do wody unosi  

się na powierzchni1
• Klipsy do paska z gwizdkiem
• Poręczny futerał z akcesoriami

Unosząca się na wodze, wodoodporna1 i wytrzymała konstrukcja oraz 
zasięg do 10 km2 – w ten sposób radiotelefon T92 H2O pozwoli Ci być w 
ciągłym kontakcie z rodziną i przyjaciółmi. Wbudowana latarka emituje 
jasne białe lub czerwone światło, i włącza się automatycznie po zetknięciu 
z wodą. Naciśnij przycisk alarmowy, aby uruchomić połączenie w trybie 
głośnomówiącym oraz wyemitować głośny sygnał dźwiękowy, który 
poinformuje inne osoby w grupie, że potrzebujesz pomocy3. Radiotelefony 
są dostarczane z akumulatorami, ładowarką samochodową USB, klipsami 
do paska z gwizdkiem oraz twardym futerałem. Dzięki temu T92 H2O 
ma wszystko, czego potrzebujesz, aby pozostać w kontakcie z grupą 
podczas swoich szalonych przygód.

Gniazdo ładowania 
micro USB

Wodoodporność  
IP671

Zintegrowana 
latarka LED

Unosi się na wodzie 
frontem do góry1

Latarka włączana po 
zetknięciu z wodą

Klipsy z 
gwizdkiem

T92 H2O

Radiotelefony przenośne 
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FUNKCJE RADIOTELEFONU T92 H20
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1  Radiotelefon spełnia wymagania klasy ochrony IP67. Jest odporny na zanurzenie do głębokości 1 m na 30 minut. Radiotelefon unosi się na wodzie z włożonymi akumulatorami NiMH 
dołączonymi do zestawu. Z innymi bateriami lub akumulatorami AA może się nie unosić na wodzie. Zestawu słuchawkowego należy używać wyłącznie w warunkach suchych.

2  Podany zasięg łączności obliczono w oparciu o test przeprowadzany w optymalnych warunkach przy niezakłóconej widoczności w linii prostej. Rzeczywisty zasięg jest zależny od 
ukształtowania terenu i warunków, i często jest mniejszy niż wartość maksymalna. Rzeczywisty zasięg będzie ograniczany kilkoma czynnikami, w tym między innymi: ukształtowaniem 
terenu, warunkami pogodowymi, zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz przeszkodami.

3  Funkcji alarmu należy używać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Motorola Solutions nie ponosi odpowiedzialności, jeśli grupa odbiorców nie zareaguje na powiadomienie alarmowe.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i logo ze stylizowaną literą M są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i 
zostały wykorzystane zgodnie z licencją. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. © 2018 Motorola Solutions, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Wszystkie podane parametry to wartości typowe. 
TLKR T92 H2O SPECSHEET PL (04/18)

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:  
WWW.MOTOROLASOLUTIONS.COM/WALKIE-TALKIE

POWIADOMIENIA
20 sygnałów wywołania
Alarm wibracyjny
Dźwięk naciśnięcia klawisza
Sygnał potwierdzenia 
Powiadomienie o niskim stanie akumulatora
CHARAKTERYSTYKA
Latarka LED z trybem białym i czerwonym
Latarka włączana po zetknięciu z wodą
Skanowanie z priorytetem
Nasłuch dwóch kanałów
Tryb głośnomówiący (VOX)
Automatyczna blokada szumów
Monitorowanie kanałów
Unosi się na wodzie – konstrukcja zapobiegająca zgubieniu1

Przycisk alarmowy3

Funkcja ograniczenia czasu nadawania (TOT)
Usuwanie niepotrzebnych kanałów
Gwizdek w klipsach do paska

INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa T92 H2O
Kolor Żółty
Zakres częstotliwości PMR446
Moc nadajnika 500 mW
Odstęp międzykanałowy 12.5 kHz
Liczba kanałów 8
Zasięg Do 10km2

Wymiary radiotelefonu  
(wys. x szer. x dł.) 17,8 x 6,1 x 3,8 cm

Masa bez akumulatora 176 g 
Masa z akumulatorem 233 g 
EAN 5031753006907
CZAS PRACY AKUMULATORA (TYPOWO)
Akumulatory NiMH (w zestawie): ok. 16 h
BUDOWA
8 kanałów + 121 kodów
Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Blokada klawiatury
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Gniazdo ładowania micro USB
Gniazdo zestawu słuchawkowego (jack) 
Pyło- i wodoszczelna konstrukcja IP671

T92 H2O – ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

2x radiotelefon  
T92 H2O

2x akumulator  
NiMH

2x klips  
z gwizdkiem

1x futerał
Instrukcja obsługi 

Przewodnik po akcesoriach

1x ładowarka samochodowa 
2x odłączany kabel USB

T92 H2O

Radiotelefony  
przenośne 

Dystrybutor:


