VX-HUNT

155 MHz Jaktradio med ställbara PL-toner

En jaktradio för tuffa tag!
n Mycket enkelt handhavande
n Samtliga 155 MHz jaktkanaler
n Låg vikt och kompakt format
n 16 kanaler, varav 12 enkelt programerbara
n 5 Watt uteffekt (omställbart till 1 Watt)
n IP-54 och MIL-STD 810 C/D/E certifierad
n 8-teckens alfanumerisk display
n Mycket tålig konstruktion
n Högt och tydligt ljud
n Inbyggd scanning
n Samtliga PL-toner ställbara
n Svensk bruksanvisning
n Öronsnäcka medföljer
n Avstängbara ljudsignaler
n Automatisk batterisparfunktion
n 35 timmars passning med standardbatteri
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Verklig storlek
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VX-HUNT 155 MHz Jaktradio
 Enkelt handhavande

Ställ in kanalen med ett enkelt vred. Du ser
alltid vilken kanal som är inställd, oavsett om
jaktradion är påslagen eller ej. PL-toner är,
även de, lätta att ändra. Detta visas precis
som alla andra funktioner steg-för-steg i den
svenska bruksanvisningen som följer med.
Jaktradion har dessutom en tydlig 8-teckens
Tydlig alfanumerisk display
bakgrundsbelyst alfanumerisk display där du
förutom vald kanal kan se de inställningar du gör.

 Samtliga 155 MHz jaktkanaler
VX-HUNT kommer självklart med samtliga tillåtna jaktkanaler förinställda och kan dessutom programmeras på 12 av de 16 kanalerna
med valfri pilotton. De 4 övriga kanalerna möjliggör medhörning på
jaktkanalerna oavsett sändarens inställda pilotton. Du kan alltså
enkelt lyssna av valfri frekvens för att se om det är mycket trafik
från andra jaktlag.

 35 timmars passning med standardbatteri

Med det medföljande batteriet på 1100 mAh klarar VX-HUNT en
standby-tid på hela 35 timmar, och vid normal användning (se
specifikation nedan) kan du använda radion i hela 8 timmar, detta
med full uteffekt på 5 Watt. Om detta ändå inte skulle räcka så
kan du köpa till fler och ännu kraftigare batterier som du enkelt
tar med dig.

 5/1 Watt uteffekt

Tack vare att uteffekten är ställbar mellan 5 och 1 Watt kan du både
spara batterikraft och minska risken för att störa andra jaktlag som
befinner sig i närheten. Effektläge växlar du snabbt och bekvämt med
ett enkelt knapptryck.

 Högt och tydligt ljud
Med en kraftig högtalare på 0,5 W bryter radion igenom även i mycket
störande miljöer, och du riskerar därför aldrig att missa viktig
information. När det ska vara tyst kommer VX-HUNT inte heller att
göra dig besviken. Förutom att alla ljudsignaler enkelt kan stängas av,
så följer det även med en öronsnäcka med mikrofon för näst intill
ljudlös användning av jaktradion.

 Låg vikt och kompakt format
Tack vare att VX-HUNT bygger på den senaste tekniken med enbart
ytmonterade kretsar blir radion både liten och lätt. Med ett helgjutet
chassi i aluminium blir den dessutom ytterst robust. En perfekt radio
att stoppa i fickan eller sätta i bältet, oavsett väder och temperatur!

 Inbyggd scanning
Vill du bevaka flera kanaler? Inget problem. VX-HUNT har scanning
som gör att du lätt kan lyssna av och svara på alla tillgängliga kanaler.

 IP-54 och MIL-STD 810 C/D/E certifierad
Då VX-HUNT uppfyller minst IP-54 och MIL-STD 810 C/D/E kan du vara
säker på att den tål tuffa tag. Faktiskt är den så tålig att den med
lätthet klarar alla väderlekstyper. Det garanterar vi.
Garanterad att klara
 Hög höjd
 Hög temperatur
 Låg temperatur
 Temperaturchock
 Direkt solbestrålning
 Regn
 Fukt
 Dimma
 Damm
Helgjutet aluminiumchassi med gummipackning för
 Vibrationer
utomordentlig tålighet mot stötar, smuts, väta, mm.
 Stötar

IP54

Specifikation
Generellt
Frekvensområde
Antal kanaler
Kanalseparation
Drivspänning
Batteritid* (passning)
FNB-64
FNB-V57 (standard)
FNB-V67LI
Temperaturområde
Frekvensstabilitet
Storlek (utan antenn)
Vikt (med batteri, antenn, bältesclip)

134-160 MHz
16 stycken
12,5/25 kHz
7,5 VDC ±20%
5 (22) timmar
8 (35) timmar
13 (50) timmar
-25 ºC -- +55 ºC
±2,5 ppm
58 x 120 x 31 mm
385 g

* Tiden baseras på 90% passning, 5% mottagning, 5% sändning

Mottagare
Känslighet
EIA 12 dB SINAD
20 dB quieting
ETS 20 dB SINAD
Kanalseparation

0,20 µV
0,30 µV
0,60 µV (emf)
65 dB (25 kHz)
60 dB (12,5 kHz) EIA
65 dB
65 dB (EIA)
45 dB
500 mW vid 4 Ohm, 10% THD

Intermodulation
Spurious rejection
Hum & noise
AF uteffekt
Sändare
Uteffekt
Modulationstyp
Conducted spurious emissions
FM noise
Audiodistortion (vid 1 kHz)

5,0/1,0 watt
Direkt FM 16K0F3E, 11K0F3E
60 dB under bärvåg (EIA)
40 dB
5%
Med reservation för felskrivningar och feltryck

Tillbehör & reservdelar

FBA-25

Torrbatterikasett för
AAA-batterier

ATV-8B

Gummiantenn

Återförsäljare

FNB-64

FNB-V57

FNB-V67LI

NC-77C

VAC-810

7.2 V, 700 mAh Ni-Cd batteri

7.2 V, 1100 mAh Ni-Cd batteri

7.4 V, 1600 mAh Li-Ion batteri

Nattladdare med bordsställ

Snabbladdare med bordsställ

Earmic-432

Öronsnäcka med mikrofon

Earmic-532

Öronsnäcka med separat
mikrofon

VX-HUNT är tillverkad i Japan
och omfattas av 2 års garanti.
LCC-180

Läderväska till VX-HUNT
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