
Algemene informatie

Maak kennis met deze Walkie Talkie van Cobra met een 
bereik van maximaal 10 kilometer. De ingebouwde LED 
zaklamp en rubberen grepen zorgen voor een verhoogde 
functionaliteit en zorgen ervoor dat je verder kunt blijven 
gaan. VibrAlert® waarschuwt je bij inkomende transmissies 
via de verbeterde trillende feedback. Doordat hij 
waterbestendig is ben je altijd klaar voor alles dat je 
tegenkomt in de natuur. Stem geactiveerde transmissie 
zorgt ervoor dat je handen vrij zijn voor andere taken. Een 
totaal van 3124 kanaal combinaties zijn verkrijgbaar 
wanneer de 22 kanalen worden gecombineerd met de 142 
privacy codes (38 CTCSS/104 DCS).

Eigenschappen

• Tot 10 kilometer bereik – Zorgt voor een verlengd signaal 
met 2662 kanaal combinaties
• Waterbestendig
• VOX – Stem geactiveerde transmissie zorgt ervoor dat je 
handen vrij zijn voor andere taken
• VibrAlert® - Verbeterde trillende feedback waarschuwt je 
bij inkomende transmissies
• Ingebouwde LED zaklamp
• Meegeleverde accessoires: Micro-USB kabel, twee poorts 
oplaad dock, oplaadbare NiMH batterijen

Specificaties

Power rating: 5 V 0.5 A
Range in km: 10 km Range
Incl. batterijen: 6x AA NiMH/HR6
Aantal kanalen: 8
Waterbestendig: Ja
Kleur: Zwart/Oranje
Materiaal: Plastic
Type batterij: AA

Verkoopinformatie

Bestellingscode: AM845
Product omschrijving: PMR 10 km Range 8-Kanaals 

Zwart/Oranje
Verpakking: Giftbox with eurolock
Merknaam: Cobra

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 200x60x275 634 gr.
4 255x225x295 2880 gr.
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Stekkertype: USB
Uitgang(en): 1x 2.5mm

PMR 10 km Range 8-Kanaals Zwart/Oranje

Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Inhoud kan afwijken van wat wordt afgebeeld. De leverancier kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden, en is niet aansprakelijk voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 10/06/2019 20:27:53
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