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Baofeng 888s manual pdf

Zobrazit všechny související produkty Předchozí produkt Následující produkt UHF handheld radio. Programovatelné s pc napájením až 2W, 16 kanálů, podporuje ctcss / DCS podtóny. LED lampa. Stanice je kompatibilní se standardním ext příslušenstvím Kenwood - tedy také Baofeng UV-5R. Malé rozměry, operátor upraví pouze výběr hlasitosti a kanálu, nemůže náhodně
nastavit. Buněčné programy a mohou okamžitě použít 1-8 PMR (snadné použití pro připojení k jiným stanicím na trhu) + 9-13 běžných UHF frekvencí (volně použitelné). Ve výchozím nastavení nejsou k dispozici žádné podtóny. - Frequency range: UHF 400-470MHz- channel count: 16- 5W power reported (realistically count 2-3W)– 50 CTCSS/105 DCS- VOX /*PC programmable-
8-10 hours battery life- sensitivity (12dB SINAD): 0.20 uV- channel steed: 25 kHz- operating voltage: 3.7 V- battery: 1500mAh Li -ion dimensions (D × W × H) (with battery, without antenna): 110 × 50 × 32 mm- weight (including battery / antenna): 198 g Package contents:– 1x radio BF-888S- 1x Li-Ion 1500mAh battery, stand-up charger with adapter, arm tab, belt clip, HF download
kit :(you want to print, please write in the note) - manual CZ: Baofeng BF-888S BF888S-Manual full en Programming software BAOFENG BF-888S Information and support page : /* VOX : On channel 1-5 press and hold the PTT and buttons when the transceiver is switched on or off to turn VOX on or off. Dali prosím slevu na 450 Kč Jeden v ruce a druhý v ústech a nechcete to
zadarmo? Docela dobrá malá rozhlasová stanice, s jednoduchým ovládáním, operátor ovládá pouze hlasitost a počet kanálů. Také to není špatná vestavěná lampa, zapíná např. Rozsah je dost a výkon, který je asi 2-3 W je také dost pro normální pole volání je dost. Dobrá zastávka za trochu peněz. Rozsah v PMR pásmu je naprosto skvělý. Životnost baterie velmi dobře (1 den s
těžkým zatížením. Standardní použití 2-3 dny) Snadná obsluha. Sluchátka v balení. Rozhlasová stanice je naprogramována na kanálech 1-8 v pásmu PMR a v PÁSMU UHF 9-13. FUNKCE SUPER, jak je napsáno.spokojenost především.:-) Všechny OK Rozsah podle walkie-talkie podmínky použití Dobrá cena Rychlost dodání! Potěšení Dobrá stanice za trochu peněz. Citlivý,
dobrý dolet v otevřeném prostoru a několik kilometrů (můžete také udržet dlouhé spoje nad 100 km stačí mít přímou viditelnost z bodu A do bodu B.) Samozřejmě, že rozsah ovlivňuje jak počasí, tak i další povětrnostní podmínky. Pro mě je však zatím úplnou radostí i v mlhavém nebo ne příliš slunečném počasí. Zatím pro mě, velmi dobrá stanice za skvělou cenu. . . Doporučit.
super-vhodný i v náročnějších prostředích - Dosah s balenou anténou do 1,4 km - Jasný výstup a zvukový vstup - Snadné použití - Nic víc k přidání ... Doporučuji, cool rádio za trochu peněz. Vhodný poměr ceny a výkonu. Doporučit. Vyrobeno v ČLR je dobré, naprogramují to pro vás jinak je nutné koupit USB žonglování rychlé dodání dobrá cena, doporučuji! Zatím, tak dobře,
doporučuji. Čínština čínština hi-tech společnost vyrábí úspěšné rozhlasové stanice. Fotogalerie produkty Manuální profi UHF rádiová zařízení pracující v UHF pásu od 400 do 470 MHz, 2W napájení, až 16 programovatelných kanálů, CTCSS / DCS ... Kompletní popis Hodnocení uživatele Baofeng BF-888S: 89% Baofeng BF-888S recenze: 8 Cena Baofeng BF-888S: 488 Kč
Baofeng BF-888S Vaše recenze Máte zkušenosti s tímto produktem ? Zvažte prosím tento produkt a pomozte ostatním zákazníkům při jejich výběru. Kocourek 9.6.2018 Dobrý den, mohu se zeptat na konkrétní programování kanálů a zákonnost používání v České republice? Díky Kocourek 1 odpověď Zobrazit reaguje Registrovaný uživatel Duben 24, 2018 A podívejte se - to je
jen jedna rozhlasová stanice - a kde je český tutorial ? 2 Odpovědi Viz Martin Odpovědi 02.06.2020 Mohu snížit výkon vysílání dost pro PMR446? Nezodpovězené Zobrazit odpovědi Jana Slebodníka 10. června 2019 Dobrý den, zda je všech 16 kanálů pro použití v České republice naprogramováno pro rádio. Jde o to, že když se mi rádio vrátí domů, dá se použít, když ho poprvé
zapnu v Česku ??? A jen druhý... 2 Odpovědi Zobrazit odpovědi Jeff Únor 22, 2019 Dobrý den, mohu si koupit externí anténu pro toto rádio? 1 Answer Show Zápasy Pavel Kros Říjen 30, 2018 Má toto rádio skenovat jak UHF a PMR kanály a frekvence najednou? Děkujeme. Jak tuto funkci v případě potřeby vypnout. nezodpovězené Zobrazit odpovědi Miraslav Drozd 22. března
2017 chci se vás zeptat, objednal jsem si baofeng bf-888 s prodávaný ve dvou kusech nebo po jednom dika za nezodpovězenou odpověď Zobrazit odpovědi Hovorka P. 10 Březen 2017 Dobrý den, je možné zakoupit samostatnou nabíječku stojanu + adaptér 230 V a kde? Odpověď UNS Zobrazit odpovědi 1 Obsah 2 3 4 5 6 7 8 8
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