
PŘEHLED PŘIJÍMAČŮ PRO ROB

Zařízení SUPERFOX3,5M SUPERFOX3,5MX SUPERFOX145E SUPERFOX145DX

POUŽITÍ všechny disciplíny 80 m všechny disciplíny 80 m všechny disciplíny 2 m všechny disciplíny 2 m

(až po Mistrovství světa) (až po Mistrovství světa) (až po Mistrovství světa) (až po Mistrovství světa)

tréninky, náborové akce tréninky, náborové akce tréninky, náborové akce tréninky, náborové akce

VLASTNOSTI

Kmitočtový rozsah 3,49 ... 3,66 MHz 3,49 ... 3,66 MHz 143,9 ... 146,2 MHz 144,0 ... 146,1 MHz

Architecture superhet s dvojím směšováním superhet s jedním směšováním

Modulace A1 (CW) A1 (CW) A2 (AM) A2 (AM)

Citlivost (výstup. úroveň 100 mV) -135 dBm (0,04 uV) -135 dBm (0,04 uV) -110 dBm (0,7 uV) -110 dBm (0,7 uV)

Rozsah řízení zisku 120 dB 120 dB 110 dB 110 dB

MF filtr 3-krystalový 3-krystalový 2x keramický 2x keramický

MF šířka pásma (-3 dB/-60 dB) 1 kHz/4 kHz 1 kHz/4 kHz 100 kHz/400 kHz 100 kHz/400 kHz

Potlačení opač.postran.pásma 40 dB 40 dB

Anténa symetrická feritová symetrická feritová optimalizovaná  HB9CV optimalizovaná  HB9CV

plus sfázovaný prut plus sfázovaný prut s oddělitelnými prvky s oddělitelnými prvky

Předozadní poměr 40 dB 40 dB 50 dB 50 dB

Šířka hlavního laloku 10°/-3dB (minimum) 10°/-3dB (minimum) 15°/-3dB (maximum) 15°/-3dB (maximum)

VFO PLL syntéza PLL syntéza teplotně kompenzovaný LC PLL syntéza

Paměť kanálů ne ano, 6 kanálů ne ano, 4 kanály

Napájení LiPol aku 8 V / 500 mAh LiPol aku 8 V / 500 mAh LiPol aku 8 V / 500 mAh LiPol aku 8 V / 500 mAh

Provozní doba na jedno nabití >10 hodin >10 hodin >10 hodin >10 hodin

Časovač n/a 30 s / 1 min 30 s / 1 min 30 s / 1 min

Impedance sluchátek >4 ohmy >4 ohmy >4 ohmy >4 ohmy

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Krytí IP64 IP64 IP64 IP64

Odolnost proti vodě stříkající voda stříkající voda stříkající voda stříkající voda

Rozměry (připraven k použití) 100 x 180 x 50 mm 100 x 180 x 50 mm 1040 x 50 x 290 mm 1040 x 50 x 290 mm

              (složený) 500 x 70 x 50 mm 500 x 70 x 50 mm

Hmotnost 290 g 300 g 450 g 460 g

Rozsah provozních teplot -10...+ 60 °C -10...+ 60 °C -10...+ 60 °C -10...+ 60 °C 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dodávka obsahuje přijímač přijímač přijímač přijímač

uživatelská příručka uživatelská příručka uživatelská příručka uživatelská příručka

prutová anténa prutová anténa sada prvků (4 ks) sada prvků (4 ks)

ochranný obal ochranný obal ochranný obal ochranný obal

Volitelné příslušenství nabíječ N41 nabíječ N41 nabíječ N41 nabíječ N41

sluchátka SL28 sluchátka SL28 sluchátka SL28 sluchátka SL28

el. kompas FINDER09 el. kompas FINDER09 el. kompas FINDER09 el. kompas FINDER09

tester akumulátorů T840 tester akumulátorů T840 tester akumulátorů T840 tester akumulátorů T840

držák buzoly držák buzoly

Další informace, objednávky: Jiří Mareček, OK2BWN, 664 01 Bílovice nad Svitavou, Obřanská 593
tel: 602531222, e-mail: marecek@ok2bwn.cz, web: http://www.ok2bwn.cz


