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Kompaktowy i lekki
Model BD305LF waży tylko ok. 140 g i charak-
teryzuje się wygodną oraz łatwą obsługą. Ten 
radiotelefon w kieszkonkowym rozmiarze ewi-
dentnie ułatwia codzienną komunikację.

Tryb analogowy i cyfrowy
Model BD305LF obsługuje tryb analogowy oraz 
cyfrowy. Użytkownicy mogą łatwo i bez proble-
mów przełączać między obydwoma trybami 
pracy.

Doskonałe audio
Dzięki cyfrowej technologii kodowania i korekty 
ludzki głos jest wyraźnie przesyłany bez zakłóceń 
- nawet na duże odległości.

BD305LF
Niewymagający licencji radiotelefon przenośny DMR 
(PMR446)
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Hytera Mobilfunk GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian we 
wzornictwie produktu oraz do zmian w specyfikacji. Hytera Mobilfunk GmbH nie 
ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Wszystkie specyfikacje mogą zostać 
zmienione bez wcześniejszej zapowiedzi.

Właściwości związane z szyfrowaniem są opcjonalne i wymagają specjalnej kon-
figuracji urządzeń, a dodatkowo podlegają niemieckim i europejskim przepisom 
w zakresie kontroli eksportu.

 są zarejestrowanymi znakami towarowymi Hytera Co. Ltd. 
ACCESSNET® i wszelkie pochodne marki są chronionymi markami firmy Hytera 
Mobilfunk GmbH. © 2017 Hytera Mobilfunk GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie informacje techniczne zostały fabrycznie przetestowane zgodnie z odpowiednimi 
standardami. Z powodu stałego rozwoju produktu zastrzega się możliwość wprowadzania 
zmian.
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Odbiornik
Czułość (analogowy) 0,22 μV (typowa) (12 dB SINAD)

0,4 μV (20 dB SINAD)

Czułość (cyfrowa) 0,22 μV / BER 5%

Tłumienie kanału sąsiedniego (ETSI) 65 dB przy 12,5 kHz

Intermodulacja 60 dB przy 12,5 kHz

Tłumienie sygnałów zakłócających 
(ETSI)

65 dB przy 12,5 kHz

Stosunek sygnału do szumu (S/N) 40 dB przy 12,5 kHz
45 dB przy 25 kHz

Nominalna moc wyjściowa audio 0,5 W

Współczynnik zniekształceń audio ≤ 5%

Czułość audio +1 dB do -3 dB

Przewodowa emisja zakłóceń < -57 dBm

Nadajnik
Moc nadawcza 0,5 W

Modulacja 11 K0F3E przy 12,5 kHz
16 K0F3E przy 25 KHz

Cyfrowa modulacja 4FSK 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD
12,5 kHz (dane i mowa): 7K60FXW

Sygnały zakłócające i zniekształce-
nia fali podstawowej

-36 dBm (< 1 GHz)
-30 dBm (> 1 GHz)

Ograniczenie modulacji ±2,5 kHz przy 12,5 kHz
±5,0 kHz przy 25 kHz

Odstęp od poziomu szumów wła-
snych

40 dB przy 12,5 kHz
45 dB przy 25 kHz

Tłumienie kanału sąsiedniego 60 dB przy 12,5 kHz
70 dB przy 25 kHz

Czułość audio +1 dB do -3 dB

Współczynnik zniekształceń audio ≤ 5%

Typ Digital-Vocoder AMBE +2™

Protokół cyfrowy ETSI-TS102 361-1,-2,-3

Warunki środowiskowe
Zakres temperatur roboczych -30 °C do +60 °C

Temperatura przechowywania -40 °C do +85 °C

Wyładowanie elektrostatyczne ESD IEC 61000-4-2 (klasa 4),
±8 kV (styk), ±15 kV (powietrze)

Ochrona przed pyłem i wilgocią 
zgodnie

IP54

Odporność na upadki i wibracje Standard MIL-STD-810 G

Względna wigotność powietrza Standard MIL-STD-810 G

Dane ogólne
Zakres częstotliwości UHF: 446 MHz

Obsługiwane tryby pracy  � DMR Tier I (niewymagający licencji 
DMR) 
ETSI TS 102 361-1/2/3

 � Analogowy PMR446

Liczba kanałów 48

Liczba stref 3

Raster kanałowy 12,5 kHz (analogowy)
25 kHz (cyfrowy)

Czas pracy akumulatorów 
(5/5/90 cykl pracy)

ok. 16 h (tryb cyfrowy)
ok. 12 h (tryb analogowy)

Akumulator standardowy 2200 mAh (akumulator litowo-jo-
nowy)

Stabilność częstotliwości ±0,5 ppm

Impedancja anteny 50 Ω

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 101 × 49 × 26 mm

Masa (z anteną i akumulator 
standardowy)

ok. 140 g

Dane techniczne BD305LF


