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Konwencjonalny Radiotelefon PrzewoŸny

Szerokie pokrycie pasm

Silny dŸwiêk

Wszechstronna sygnalizacja

Zabezpieczenie has³em

HYT zachowuje sobie prawo zmiany wygl¹du produktu jak i jego 
specyfikacji. HYT nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwieg b³edy w 
tej ulotce. Mo¿e wyst¹piæ ró¿nica pomiêdzy wydrukiem zdjêæ urz¹dzeñ a 
ich rzeczywistym wygl¹dem.

Twój lokalny przedstawiciel:

jest zarejestrowanym znakiem Shenzhen HYT Science & Technology Co., Ltd.

Wszelkie prawa zastrze¿one.

Standardy MIL-STD-810C/D/E/F

8Iloœæ kana³ów
25 kHz / 20 kHz / 12,5 kHzOdstêp miêdzykana³owy

13,6V DC ±15%Napiêcie zasilaj¹ce

< 0,5A

< 2A

< 8A przy 25W

Pobór pr¹du     Oczekiwanie:

                          Odbiór:

                          Nadawanie:

± 2,5ppmStabilnoœæ czêstotliwoœci

-30°C ~ 60°CTemperatura pracy

50WImpedancja anteny
43mm x 152mm x 125mmWymiary (g³êb x szer x wys)

1,0kgWaga

136MHz - 174MHz

VHFOgólne
Zakres czêstotliwoœci

UHF
400MHz-450MHz  450MHz-500MHz  350MHz-390MHz

< 0,5A

< 2A

< 8A przy 25W

0,28/0,33/0,35 Vm

TM-600Odbiornik

Czu³oœæ

70/70/65 dBIntermodulacja

>45dB(25/20kHz)

>40dB(12,5kHz)

Stosunek sygna³/szum

(w¹ska/szeroka)

5W(< 5% zniekszta³ceñ)

3W(< 3% zniekszta³ceñ)

Moc akustyczna

(g³oœnik wewnêtrzny)

13W (< 5% zniekszta³ceñ)

12W (< 3% zniekszta³ceñ)

Moc akustyczna

(g³oœnik zewnêtrzny)

75/70/65 dBSelektywnoœæ

75dBT³um. sygna³ów paso¿yt.

5W / 25W

TM-600Nadajnik

Moc nadajnika

F3EModulacja

75dBPromieniow. niepo¿¹dane

>45dB (25/20 kHz) 
40dB (12,5kHz)>

Szum FM

< 3%Zniekszta³cenia modulacji

Specyfikacje

Standard
Metoda MIL 810C

/ Procedura
Metoda MIL 810D

/ Procedura
Metoda MIL 810E

/ Procedura
Metoda MIL 810F

/ Procedura

500.1/I

501.1/I.II

502.1/I

505.1/I

506.1/II

507.1/II

509.1/I

510.1/I

514.2/VIII.X

516.2/I.II.V

500.2/I.II

501.2/I.II

502.2/I.II

505.2/I

506.2/II

507.2/II.III

509.2/I

510.2/I

514.3/I

516.3/I.IV

500.3/I.II

501.3/I

502.3/I.II

505.3/I

506.3/II

507.3/II.III

509.3/I

510.3/I

514.4/I

516.4/I.IV

500.4/I

501.4/I.II

502.4/I.II

505.4/I.II

506.4/III

507.4/I

509.4/I

510.4/I

514.5/I

516.5/I

Niskie ciœnienie

Wysoka temp.

Niska temp.

Prom. s³oneczne

Deszcz

Wilgotnoœæ

S³ona mg³a

Py³

Drgania

Wstrz¹sy
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Wysokowydajny, lecz ³atwy w u¿yciu radiotelefon TM-600 zosta³ stworzony, 
aby zapewniæ pewn¹ komunikacjê ruchomych grup pracowników 
podnosz¹c efektywnoœæ pracy.
Funkcja firmy HYT compander g³osu w po³¹czeniu z silnym 5W g³oœnikiem 
wewnêtrznym lub 13W zewnêtrznym zapewnia super wyraŸny dŸwiêk 
nawet w otoczeniach z ha³asem. Wszechstronnoœæ radiotelefonu TM-600 
pozwala utrzymaæ wysok¹ wydajnoœæ oraz produktywnoœæ pracowników 
niezale¿nie od prêdkoœci rozwoju firmy.

Funkcje

8 kana³ów
R a d i o t e l e f o n  u m o ¿ l i w i a  m o ¿ l i w o œ æ  

zaprogramowania na ka¿dym z kana³ów innej 

Kompaktowa budowa
Kompaktowy TM-600 jest idealny do monta¿u, kiedy jest 
ma³o przestrzeni.

Silny dŸwiêk
Funkcja firmy HYT "Compander" dŸwiêku w po³¹czeniu z 
silnym 5W g³oœnikiem wewnêtrznym lub 13W zewnêtrznym 
zapewnia wyraŸny dŸwiêk nawet w otoczeniach z ha³asem.

Wbudowany szyfrator
Jest coraz istotniejsze, aby potencjalnie poufne informacje 
przekazywane by³y w sposób prywatny i bezpieczny. 
Funkcja szyfratora g³osu zapewnia wzmo¿one 
bezpieczeñstwo prywatnoœci komunikacji oraz 
bezpieczeñstwo publiczne.

Zabezpieczenie kodem
Radiotelefon posiada funkcje zabezpieczenia has³em 
chronienia prywatnoœci, jak i klonowania ustawieñ.

Wszechstronna sygnalizacja
Radiotelefon TM-600 posiada mo¿liwoœæ korzystania z 
szerokiego zakresu sygnalizacji: CTCSS, CDCSS, 
kodowanie DTMF, 2-tonowe, 5-tonowe(*), HYT 
HDC2400™(*) & HDC1200™ oraz transmisja danych.

W zwi¹zku z ci¹g³ym rozwojem technologii funkcje oznaczone
gwiazdkami zostan¹ do³¹czone póŸniej.
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G³ówne funkcje

Szerokie pokrycie pasm
Ka¿da z wersji radiotelefony jest w stanie pracowaæ w 
jednym z pasm: 136-174MHz, 400-450MHz, 450-500MHz, a 
u¿ytkownik mo¿e zmieniaæ czêstotliwoœci bez koniecznoœci 
kupowania radiotelefonu dla innej czêstotliwoœci. Mo¿na 
dziêki temu zredukowaæ koszty sprzêtu.

4 programowalne przyciski
Umo¿liwiaj¹ szybki i ³atwy dostêp do ulubionych 

funkcji.

Funkcja megafonu
Funkcja megafonu (PA) pozwala u¿yæ silnego 

zewnêtrznego g³oœnika do wzmacniania g³osu z 

mikrofonu daj¹c czysty i wyraŸny g³os w ha³aœliwym 

otoczeniu.

Funkcja monitora
Radiotelefon daje u¿ytkownikowi mo¿liwoœæ wyboru 

jednego z 4 trybów monitorowania: wy³¹czenie 

blokady szumów - chwilowe, wy³¹czenie blokady 

szumów - prze³¹czalne, detekcja noœnej - chwilowe, 

detekcja noœnej - prze³¹czalne.

Alarm bezpieczeñstwa
Kiedy wydarzy sytuacja nadzwyczajna lub wypadek 

mo¿na u¿yæ przycisku Alarmu, aby zawiadomiæ 

operatora lub inn¹ wczeœniej zdefiniowan¹ osobê, 

która ma pomóc w zaistnia³ej sytuacji - wspomaga 

bezpieczeñstwo

8 segmentowy wyœwietlacz LED
Numeryczny wyœwietlacz LED pozwala na szybkie 

odczytanie informacji o aktualnym kanale czy 

w³¹czonym skanowaniu. Œwiecenie wyœwietlacza 

umo¿liwia pracê z radiotelefonem w ciemnoœci.

Klonowanie z/bez kabla
Pozwala na klonowanie radiotelefonów, aby 

zaoszczêdzi czas i wspomóc efektywnoœæ.

UST
Pozwala u¿ytkownikowi wybraæ jeden z wczeœniej 

zaprogramowanych kodów CTCSS/CDCSS za 

pomoc¹  zap rog ramowanego  p rzyc i sku .  

Zaprogramowanych mo¿e byæ do 10 kodów.

Funkcja DTMF
Wybieranie DTMF: rêczne, wybieranie ponowne, 

wybieranie skrócone, automatyczne wybieranie. 

Maksymalnie 9 grup mo¿e byæ zapamiêtanych.

Wbudowany modem(*)
Wbudowany 1200/2400bps modulator MSK 

pozwala na transmisjê danych.

Skanowanie
Skanowanie zapewnia takie funkcje jak Blokowanie 

kana³ów, Skanowanie z priorytetem, Wybór kana³u 

priorytetowego, itd.

Pozosta³e funkcje

Programowanie z PC

Podwójne kana³y domowe

Wy³¹czanie z zap³onem

Funkcja “Auto Transpond”

Liczniki czasu

Zajêtoœæ kana³u/Omieniêcie

BOT/EOT

Podniesiony mikrofon

Blokada szumów (9 poziomów)

Odwrotne czêstotliwoœci

Funkcja “Talk Around”

Akcesoria standardowe:

Akcesoria dodatkowe:

Mikrofon z klawiatur¹ Kabel klonowania Kabel programowania

Mikrofon Uchwyt monta¿owy Kabel zasilaj¹cy

Antena przewoŸna
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