
RADIOTELEFON MORSKI VHF

IC- M23

Icom był pionierem w produkcji dryfującego radiotelefonu morskiego, 
później dołączyli inni producenci. Tym razem wprowadzając nowy standard, 
IC-M23 dryfując na powierzchni wody, informuje o swojej pozycji dzięki migającej 
diodzie. Radiotelefon miga w zetknięciu z wodą nawet przy wyłączonym zasilaniu!
Jest również mniejszy i lżejszy od innych dryfujących radiotelefonów ręcznych.



Printed in Japan

Count on us!

Your local distributor/dealer:2380 116th Avenue NE, 
Bellevue, WA 98004, U.S.A.
Phone : +1 (425) 454-8155
Fax : +1 (425) 454-1509
E-mail : sales@icomamerica.com
URL : http://www.icomamerica.com

Unit 1 / 103 Garden Road,
Clayton, VIC 3168 Australia
Phone : +61 (03) 9549 7500
Fax : +61 (03) 9549 7505
E-mail : sales@icom.net.au
URL : http://www.icom.net.au

Ctra. Rubi, No. nyer" 
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles, 
Barcelona, Spain
Phone : +34 (93) 590 26 70
Fax : +34 (93) 589 04 46
E-mail : icom@icomspain.com
URL : http://www.icomspain.com

146A Harris Road, East Tamaki,
Auckland, New Zealand
Phone : +64 (09) 274 4062
Fax : +64 (09) 274 4708
E-mail : inquiries@icom.co.nz
URL : http://www.icom.co.nz

Glenwood Centre #150-6165 Highway 17,
Delta, B.C., V4K 5B8, Canada
Phone : +1 (604) 952-4266
Fax : +1 (604) 952-0090
E-mail : info@icomcanada.com
URL : http://www.icomcanada.com

6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road, 
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone : +886 (02) 2559 1899
Fax : +886 (02) 2559 1874
E-mail : sales@asia-icom.com
URL : http://www.asia-icom.com

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus, Germany
Phone : +49 (6196) 76685-0
Fax : +49 (6196) 76685-50
E-mail : info@icomeurope.com
URL : http://www.icomeurope.com

Blacksole House, Altira Park, 
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.
Phone : +44 (01227) 741741
Fax : +44 (01227) 741742
E-mail : info@icomuk.co.uk
URL : http://www.icomuk.co.uk

Zac de la Plaine, 
1 Rue Brindejonc des Moulinais, BP 45804,  
31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone : +33 (5) 61 36 03 03
Fax : +33 (5) 61 36 03 00
E-mail : icom@icom-france.com
URL : http://www.icom-france.com

81-850 Sopot, ul. 3 Maja 54, Poland
Phone : +48 (58) 550 7135
Fax : +48 (58) 551 0484
E-mail : icompolska@icompolska.com.pl
URL : http://www.icompolska.com.pl

www.icom.co.jp/world1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

11ES0020 © 2011 Icom Inc.

RADIOTELEFON MORSKI VHF 

DANE TECHNICZNE

• Zakres częstotliwości                           :
 TX  156.000–161.450MHz
 RX  156.000–163.425MHz
• Dostępna grupa kanałowa       : :  INT, USA*, 70 programowanych

*zależnie od wersji  

• Rodzaj emisji:                                :  16K0G3E (FM)
• Pobór mocy (przy 3.7V DC)     :
 Tx wys. moc               2.3A
 Rx  maks. audio      350mA typ.

energooszczędnie     8mA typ.
• Zakres temperatury pracy     :  –15°C to +55°C
• Impedancja anteny         :  50Ω   
•  Wymiary 

(szer. x wys. x głęb.) 
 : 58.5×128.5×34.5 mm

• Waga (przybliżona) :  260g (z BP-266, FA-SC58          
MB-124)

•  Moc wyjściowa (Hi/Low)                             :  5W/1W approx. 
 * wersja Germany                             1W/0.5W . 

• Maksymalna odchylenie częstotliwości   :  ±5.0kHz
• Stabilność częstotliwości                         :  ±1.5kHz
• Emisje niepożądane                               :   0.25µW
• Moc w kanale sąsiednim                             :  70dB
• Zniekształcenia harmoniczne audio       :  poniżej 10% 

            (przy odchyleniu 60%)

• Zakłócenia wewnątrzmodulacyjne          :  40dB

• Czułość (20dB SINAD):  : –4dBµ 
• Czułość blokady szumów         : –6dBµ  
• Selektywność w kanale sąsiednim    : 70dB
• Odporność na zakłócenia                 : 70dB
• Odporność na intermodulacje           : 68dB
• Szumy i zakłócenia w torze audio    : 40dB
•  Moc wyjściowa audio                                  :  200 mW 
 (przy zakłóceniach 10%, obciążeniu 8Ω)

Pomiary dokonano zgodnie z normą EN 301 178-2. Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania. .

NADAJNIKOGÓLNE

ODBIORNIK

V85CS-AF421-BM
BC-199S * Ładuje BP-266 w ciągu 
ok. 8.5 godz.

Niektóre opcje są niedostępne w pewnych krajach. Pytaj dealera o szczegóły.

BP-266 3.7V, 
1500/1590 mAh (min./typ.)

*  BC-199SA/BC-145SA na 120V AC. SE na 230V AC. SV na 240V AC.         BP-266 musi być wyjęte z radiotelefonu do ładowania w BC-119N

dradnatS noitcetorP ssergnI 
 Wodoszczelność   IPX7 (wodoodporność)

                Test środowiskowy
 Wibracje  IEC60945

Szybka ładowarka stojąca

BC-145S * BC-119N+AD-123 *

Kabel do gniazda zapalniczki
Z wbudowanym konwerterem
DC-DC

Klips do paska

CP-24

Akumulator litowo-jonowy

Ładuje BP-266 w ciągu ok. 2.5 godz.

• Ładowarka typu GSM, BC-199S* • Klips do pasma, MB-124
• Pasek na rękę                 • Akumulator, BP-266
• Antena, FA-SC58V   (* niedostarczane z niektórymi wersjami)

Akcesoria dostarczone w zestawie

OPCJE

Icom, Icom Inc i logo Icom są zastrzeżonymi znakami towarowymi Icom Incorporated (Japonia) w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Rosji, Japonii i/lub innych krajach
AQUAQUAKE jest znakiem towarowym Icom Incorporated. Wszystkie inne produkty lub marki SA zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich posiadaczy.

Dzięki innowacyjnej, migającej diodzie LED, 
IC-M23 łatwo odnaleźć po wypadnięciu przez 
burtę, zarówno w ciągu dnia, jak i nocą. 
Dioda miga nawet, gdy zasilanie radiotelefonu 
jest wyłączone.
*w trakcie procedury patentowej w USA

Najmniejsze i najlżejsze radio na rynku
Jako dryfujący radiotelefon morski, IC-M23 
jest najmniejszy i najlżejszy na świecie*
*dane na luty 2011

Energooszczędny
IC-M23 jest zasilany przez 3.7V litowo-jonowy 
akumulator BP-266, co redukuje objętość i wagę 
radia. Nowoopracowany system zasilania 
zapewnia ok. 5W mocy wyjściowej i 600mW 
mocy audio nawet przy niskim napięciu, 

jednocześnie oszczędzając zużycie baterii 
umożliwiając 10 godzinny czas operacyjny.*
*  przy założeniu TX(Hi): RX: standby =5:5:90
  w trakcie procedury patentowej w USA

 

Łatwy w odczycie, duży LCD
Duży, łatwy w odczycie LCD (|32x16mm) 
wyświetla doskonale
czytelny 2-cyfrowy 
numer kanału.

Wbudowany obwód regularnej ładowarki
Ładowanie IC-M23 odbywa się przez 
bezpośrednie podłączenia ładowarki typu GSM 
do radia. Dzięki eliminacji zewnętrznych styków 
metalowych, IC-M23 jest dodatkowo chroniony 
przed niszczącym wpływem wody.

Funkcje głośnego i wyciszonego audio
Funkcje głośnego i wyciszonego audio 
tymczasowo zmieniają głośność na poziom 
maksymalny lub minimalny dwoma 
przyciśnięciami dedykowanego przycisku. 
Zależnie od poziomu hałasu otoczenia, 
możesz w łatwy sposób zmienić poziom 
audio i tym samym odebrać nadaną wiadomość.

Pozostałe cechy:
• Wodoszczelna konstrukcja odpowiadająca 
   klasie IPX7 (1 m głębokości na 30 min.)
• Funkcje nasłuchu podwójnego/ potrójnego
• Funkcja automatycznego skanowania
• Dostęp do kanału 16 pojedynczym przyciskiem
• 4-stopniowy wskaźnik naładowania baterii
• Funkcja skanowania kanałów oznaczonych i 
   funkcja kanału ulubionego
• Podświetlanie LCD i klawiatury
• Funkcja drenażu wody AquaQuake™

FUNKCJE

Ładowarka typu GSM Antena


