
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Klasa szczelności 
IP54

Do 24 godzin czasu 
pracy akumulatora

PMR446  
bez zezwoleń

Łatwe 
parowanie

Nadawanie sterowane  
głosem iVox/VOX

ZASIĘG DO

8
KM *

ŻYJ AKTYWNIE
Kompaktowy i lekki radiotelefon T72 z zasięgiem do 8 km daje Ci możliwość bycia  
w kontakcie z innymi bez względu na to, dokąd zaprowadzi Cię przygoda. Dzięki klasie 
szczelności IP54 radiotelefon ten jest odporny na działanie ekstremalnych warunków 
pogodowych. Akumulator litowo-jonowy działający nawet 24 godziny zapewnia 
wiele godzin nieprzerwanej aktywności na świeżym powietrzu. Po rozpakowaniu 
radiotelefonu T72 możesz od razu ruszać w drogę dzięki łatwemu parowaniu i funkcjom 
niewymagającym pozwoleń.

RADIOTELEFONY

PRZEŻYJ KAŻDĄ CHWILĘ



ŻYJ AKTYWNIE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
DOSTARCZANE RAZEM Z T72
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INFORMACJE  
OGÓLNE
Model: Talkabout T72

Kolor: żółty

Waga: 100 g

Zasięg: do 8 km*

Wymiary (szer. × gł. × wys.): 47 × 21 × 136 mm

ZAWARTOŚĆ  
OPAKOWANIA
2 x radiotelefon

2 x zaczep na pasek

Ładowarka sieciowa z 2 wtyczkami micro USB

2 x wsuwana stacja ładująca

2 x akumulator litowo-jonowy

2 x karabińczyk

2 x krótka smycz

Instrukcja obsługi

FUNKCJE
PMR446 - nie wymaga zezwoleń

Odporność na warunki pogodowe IP54

Łatwe parowanie dla funkcji połączeń grupowych

Tryb głośnomówiący iVOX/VOX

16 kanałów PMR446** i 121 kodów prywatności

Wyświetlacz z podświetleniem

Nasłuch

Automatyczna blokada szumów

Automatyczna blokada klawiszy

Licznik limitu czasu

ZASILANIE
Akumulatory litowo-jonowe (w zestawie) 

CZAS PRACY  
AKUMULATORA 
Do 24 godzin pracy akumulatora***

ŁADOWANIE
Ładowarka micro USB (w zestawie) 

Zgodny z wsuwaną stacją ładującą (w zestawie) 

ALARMY
Sygnał wywołania

Dźwięki klawiatury

Dźwięk potwierdzenia rozmowy / sygnał przyjęcia

Ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora

ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ, ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ   
motorolasolutions.com/talkabout

POLUB NAS NA FACEBOOKU  
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies

*W zależności od ukształtowania terenu i warunków.

**W Rosji ograniczenie prawne do 8 kanałów. Patrz podręcznik użytkownika.

***Na podstawie średniego zużycia przy cyklu pracy 5/5/90.

Dostępność zależy od przepisów i regulacji krajowych. Wszystkie przedstawione dane techniczne są typowe, chyba że wskazano inaczej. Mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia.
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Dwupak TALKABOUT T72 i ładowarka (Wlk. Bryt.): D3P01610YDLMAW 
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