TC-320
Máy b đàm
Mang l i hi u qu cho kinh doanh
TC-320 v i thi t k nh g n, tinh t , ch t lư ng âm thanh
tuy t h o, b o v t i ưu cho vi c rơi r t và thi t k ti n d ng.
S n ph m này cho phép ngư i dùng t n hư ng đ y đ l i
ích c a truy n thông trong th i gian th c v i giá ưu đãi.

Thiết kế thời trang với hình dáng thon gọn
Vỏ máy chống trượt khi sử dụng
Sạc và lập trình qua cổng USB Mini
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TC-320

Mang đến cho bạn hiệu quả công việc cao

Tổng quan

Điểm nổi bật của sản phẩm

Dãy tần (MHz)

Liên lạc trong phạm vi rộng
Công suất 2W giúp bạn giữ liên lạc thông tin tốt.
Tinh tế, nhỏ gọn, bền chắc.
Đủ rắn chắc để chịu được rơi rớt từ 1,5m với thiết kế tinh tế và cơ thể nhỏ gọn.
Thời gian hoạt động của pin dài lâu.
Pin Li-Ion 1700 mAh cung cấp thời gian hoạt động lên đến 10 giờ.
Thiết kế thời trang với kích thước nhỏ gọn.
Với thiết kế tiện dụng, sản phẩm mỏng và nhỏ gọn này có thể giúp người sử dụng giảm
bớt sự mệt mỏi khi hoạt động lâu dài.
Vỏ máy chống trượt khi sử dụng
Sự kết hợp công nghệ chống trượt trên vỏ máy đúc cả khối giúp cho người dùng
cảm thấy thoải mái và thuận tiện khi sử dụng.
Sạc và lập trình qua cổng USB Mini
Bạn có thể trực tiếp sạc hoặc lập trình TC-320 thông qua cổng USB Mini.

16

Độ rộng kênh (KHz)

25/12.5

Điện áp hoạt động(V)

3.8

Pin

1700mAh (Li-ion)

Thời gian hoạt động của pin (5-5-90 )

More than 10 hrs

Độ ổn định tần số (ppm)

±2.5

Nhiệt độ hoạt động

-20～+55

Trở kháng anten (Ω)

50

Kích thước (HxWxD)(với pin không anten) (mm)

100×48×27

Trọng lượng (với pin và anten) (g)

135

Máy phát
Công suất phát (W)

Tính năng chính
Âm thanh to, rõ
Xáo trộn âm thanh
Tai nghe VOX
Báo dung lượng pin
Nút thay đổi công suất cao/thấp
Độ rộng kênh 25 KHz /12.5 KHz
Thay đổi độ rộng kênh bằng
Phím tắt
CTCSS/CDCSS và loại bỏ nhiễu
Quét kênh
Tự động bảo vệ pin.
Báo pin thấp
Khóa kênh bận(BCL)
Chức năng định giờ(TOT)
Lập trình PC

2/0.5

Điều chế

16K0F3E/8K0F3E

Tạp nhiễu & hài giả (dBm)

≤-40

Nhiễu FM (dB)

≤ -38/34

Méo âm tần

≤ 5%

Máy thu
Độ nhạy thu (μV)

≤0.25/0.28

Độ chọn lọc (dB)

60/55

Điều chế giao thoa (dB)

55

S/N (dB)

≥40/34

Công suất âm tần định mức (mW)

400

Méo âm tần định mức

≤5%

Tất cả thông số kỹ thuật được kiểm tra theo TIA / EIA-603, và có thể thay đổi mà
không cần thông báo do sự phát triển liên tục.

Khách hàng

Phụ kiện
Phụ kiện
tiêu chuẩn

UHF: 400-420 450-470 400-470

Dung lượng kênh

Khách sạn và chuỗi siêu thị
TC-320 được thiết kế cho thị trường cấp thấp, chi phí
Anten
LPin i-ion (1700mAh) BL1715
Adaptor sạc (mã P/N khác nhau cho các vùng miền khác nhau)

Bát cài BC16
Dây đeo tay RO0

hiệu quả và dễ sử dụng.

Phụ kiện tùy chọn

Đế sạc nhanh
Adaptor đa sạc
Adaptor đa sạc
( dành cho các đế sạc khác nhau)
(cho Pin Li-ion )
với các đế sạc
CH05L01
◆Điểm nổi bật: Sử dụng Adaptor đa sạc, bạn có thể kết hợp nhiều đế sạc nhanh như một bộ đa sạc đáp ứng cho việc sạc pin cho nhiều thành viên cùng một lúc

PTT dạng nhẫn đeo
POA18

EN20140109A

Bao da đeo tay
(nylon) NCN004

Bao da đeo tay hoạt
động với PTT dạng nhẫn
đeo

Phụ kiện tiêu chuẩn

Hytera Communications Corporation Limited
Địa chỉ: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North,Beihuan Rd.,
Nanshan District,Shenzhen,China
Điện thoại: +86-755-2697 2999 Fax: +86-755-8613 7139
Bưu điện: 518057
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Mã Chứng Khoán: 002583.SZ

Hytera giữ quyền thay đổi thiết kế sản phẩm và đặc điểm kỹ thuật, nếu có bất kỳ lỗi in ấn nào xảy ra thì
trong các tài liệu in do lý do in ấn

Tai nghe có dây MIC
EHS12

Tai nghe có dây
MIC &PTT & VOX
EHS09

Sạc sử dụng trên xe hơi
PV1001

Lưu ý: Hình ảnh chỉ dành cho tham khảo. Hình ảnh có thể thay đổi từ sản phẩm thực tế. Chức năng sản phẩm sẽ vẫn như cũ

Bao da PU (không
xoay/màu đen
PCN003
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