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Krótkofalówka Baofeng BF-H6 10W
HIGH POWER
Cena

399,00 zł

Cena poprzednia

449,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Inny

Opis produktu
Baofeng BF-H6 10W, najnowszy model przenośnego, wodoodpornego, profesjonalnego radia krótkofalarskiego na rok 2022,
następcy popularnego UV-5R. Z mocą aż 10 watów (10W High Power) jest najmocniejszym Walkie-talkie, które
charakteryzuje się najlepszym zasięgiem dostępnym dla tej klasy urządzeń i wyraźnym sygnałem nawet na większych
dystansach. Umożliwia komunikację na odległość kilkunastu kilometrów w otwartym terenie, a w optymalnych warunkach, gdy
obie radiostacje znajdują się na podwyższeniu terenu, nawet do kilkudziesięciu kilometrów!
BF SERIES - najwyższa linia produktów oferowanych przez firmę Baofeng.

Krótkofalówkę można zaprogramować za pomocą wbudowanej klawiatury lub za pośrednictwem komputera. Model BF-H6 jest
obsługiwany przez popularną aplikację do krótkofalówek Chirp.

Wybrane funkcje:
- trzy moce nadawania: 10W, 5W i 1W
- nadawanie i odbiór na pasmach 136-174 MHz i 400-520 MHz
- odbiór stacji radiowych FM 65-108 MHz
- nasłuch dwóch częstotliwości jednocześnie (dual watch)
- duży i czytelny wyświetlacz
- 128 kanałów pamięci
- ton 1750 Hz oraz praca z shiftem (dla przemienników)
- obsługa tonów CTCSS i DTCS
- obsługa szerokiego i wąskiego pasma modulacji
- funkcja VOX
- skanowanie

W skład zestawu wchodzą:
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- krótkofalówka Baofeng BF-H6
- antena
- pojemny akumulator 2200 mAh
- ładowarka z zasilaczem
- mikrofonosłuchawka
- klips na pasek
- smycz na rękę
- instrukcja obsługi

Radiotelefon umożliwia odbiór i nadawanie w dwóch zakresach VHF: 136-174 MHz i UHF: 400-520 MHz (tzw. Dual Band).
Oferowane urządzenie posiada odblokowany pełny zakres częstotliwości, dzięki czemu może pracować na falach amatorskich
2 m i 70 cm, PMR, morskich, Straży Pożarnej, Pogotowia, PKP, TAXI, ochrony i innych podmiotów korzystających z danego
zakresu – należy jednak pamiętać, że nadawanie na części z nich bez zezwolenia może wiązać się z odpowiedzialnością
prawną. Dzięki funkcji Dual Watch umożliwia nasłuch dwóch wybranych częstotliwościach jednocześnie. Dodatkowo pozwala
na odbiór stacji radiowych FM 65-108 MHz.
Krótkofalówka posiada pojemny akumulator o pojemności 2200 mAh, który pozwala na 48 godzin pracy w trybie nasłuchu.
Baofeng BF-H6 korzysta ze standardowych wejść SMA-F dla anteny oraz dwupinowej wtyczki typu Kenwood dla mikrofonu i
słuchawek. Dzięki temu urządzenie jest kompatybilne z szeroką gamą akcesoriów krótkofalarskich.
Krótkofalówkę można
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