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A közelmúltban a Motorola új,
engedély nélkül és díjmentesen hasz-
nálható pmr446-os készülékeket
mutatott be: a Motorola T82 so-
rozatot. Ezek a továbbfejlesztett
típusok lépnek a Motorola T80
walkie talkiek helyére. Moder-
nebb kivitellel és funkciókkal
rendelkeznek, ami kiváló lehető-
séget kínál, ha valaki új pmr-t
szeretne vásárolni. 

A sorozat legkelendőbb típu-
sa, a Motorola T82 Extreme,
amely ellenállóbb és robusztu-
sabb az olcsóbb szériás modellek-
nél. Ideális extrém környezetben
intenzív használatra, például
munkavégzésnél, téli sportoknál
és biztonsági szolgálatoknál és
természetesen hobbi célokra is.

A T82 Extreme szabad kom-
munikációt biztosít, mivel nem
szükséges hozzá előfizetés, mint
pl. a mobilokhoz, vagy frekvencia-
használati díj és engedély. Ebben
az adó-vevőben 8 főcsatorna he-
lyett már 16 kapott helyet, így
nagyobb eséllyel kommunikál-
hatunk zavartalanul. Az alcsator-
nák száma továbbra is 121, ebből
az első 38 a CTCSS-, a többi pe-
dig a DCS-zajzár. 

A készülék IPX4 besorolású,
tehát cseppálló, intenzív bel- és
kültéri használatra készült. LED-
es zseblámpával rendelkezik,
ami a walkie talkiekat alkalmassá
teszi sötétben való használatra.
Optimális körülmények között
akár 10 km a hatótávolsága, de

ennél is érvényes az a szabály,
hogy a városokban a hatótávolsá-
ga könnyen akár 1-2 km-re csök-
kenhet.

A T82 Extreme készülékkel hí-
vócsoportok hozhatók létre, ez
valamennyi hívónál egyszerre ál-
lítható be. A csoport minden
tagja csoportazonosítóval ren-
delkezik, amely a csoport nevé-
vel együtt látható a kijelzőn.

Új funkció az iVOX, mely azt je-
lenti, hogy a készülék alkalmas kéz
nélküli használatra, tehát mint
egy mobiltelefonba, az adó-vevőbe
is folyamatosan beszélhetünk PTT
gomb megnyomása nélkül, és már
fülszett sem kell hozzá.

A készülék kompakt és mo-
dern kivitele miatt kényelmesen

és könnyen használható walkie
talkie. Sárga színe miatt nem
könnyű szem elől veszíteni.

A hordtáska két adó-vevőt, 2
fülhallgatót, 2 tölthető akkumu-
látort, 2 övklipszet, 2 USB kettős
töltőkábelt és 16 egyedi jelölésre
szolgáló címkét tartalmazza (ld.
fotót). A T82 Extreme Quad ki-
vitelben 4 db adó-vevő található,
4 fülszettel.

A T82 masszívabb, mint elődje,
a T80, ezért intenzívebben hasz-
nálható és nem kell külön fülszet-
tet sem vásárolni. A praktikus
hordozótáska is csak a T82 Extre-
me walkie talkie-hoz jár. (Továb-
bi infók: www.motorolashop.hu)
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T82 Extreme, az új Motorola PMR
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