OPTIONELE ACCESSOIRES
SMC-32
Luidspreker-microfoon

SMC-33
Luidspreker-microfoon
met 3 PF-toetsen

SMC-34
Luidspreker-microfoon
met afstandsbediening

HMC-3
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Handpalmmicrofoon
(2 draden) met oortelefoon

UPB-1
NiCd-batterijpak

Normale lader (twin)*

UBC-4
Normale lader (single)**

EMC-3

USC-3

Clipmicrofoon
met oortelefoon

Draagtas

KHS-21

USC-11M

KHS-7
Hoofdtelefoon
met ‘boom’ microfoon

No FunKey,
No Fun.

UBC-2

Hoofdtelefoon
met VOX & PTT

Hoofdtelefoon

FUNKEY

KHS-9BL

UBZ-LJ 8

UHF FM Zendontvanger
PMR446 8 kanalen
500 mW zendvermogen

Doorschijnende draagtas

Zonder
vergunning

IHS-01
Inbouwkit voor helm
1 oortje

KHS-8BL

IHS-02

Handpalmmicrofoon
(2 draden) met oortelefoon

Inbouwkit voor helm
2 oortjes

* Speciaal ontwikkeld om de NiCd-batterij UPB-1 op te laden. De lader kan twee UBZ-LJ8 radio's of één UBZ-LJ8 en één UPB-1 tegelijk opladen.
Oplaadduur ca. 8 uur bij volledige ontlading. ** Laadt de UPB-1 op terwijl die is aangesloten op de UBZ-LJ8. Oplaadduur ca. 8 uur bij volledige ontlading.
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B E R E I K E N B E D R I J F S O M S TA N D I G H E D E N *
In een voorstedelijke omgeving (gezichtsveld): tot 3km. (Afhankelijk van terrein, hindernissen en andere omstandigheden).

S P E C I F I C AT I E S
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38 gespreksgroepen
Automatische kanaalkeuze
Loudness-functie
Handenvrije VOX-bediening
In totaal 10 beltonen
waaronder 4 melodietonen

8 kanalen - 500mW RF uitgangsvermogen - F3E modulatie - dubbele super-heterodyne ontvangst
- bedrijfsspanningsbereik DC 3,4 - 5V - voeding: DC 4,5 (3 AA alkalinebatterijen) of DC 3,6 V
(UPB-1 optioneel batterijpak) - bedrijfstemperatuur -20 tot +55°C - 90mW audio-uitgangsvermogen
(loudness uit) - afmetingen (BxHxD) 55,5 x 103,9 x 26 mm zonder uitsteeksels - gewicht: ca. 180 g
(met 3 AA alkalinebatterijen)
Kenwood volgt een beleid van permanente ontwikkeling. Daarom kunnen de
specificaties worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling.

KENWOOD ELECTRONICS BELGIUM N.V.
Leuvensesteenweg 248 J. 1800 Vilvoorde België

www.kenwood.be
comms@kenwood.be

ADFUN446.NL

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Grensverleggende
performantie!
U bent ongebonden, actief en mobiel.
Daarom is de UBZ-LJ8 van Kenwood
precies wat u nodig hebt.
Dit duurzame toestel boordevol
handige functies is de ideale
oplossing voor wie op (bijna)
elke plek bereikbaar wil zijn.

Groepsmodus

Geheime modus

Om te vermijden dat u in drukbevolkte gebieden andere groepen hoort,
selecteert u de Groepsmodus en kiest
u een CTCSS-nummer van 1 tot 38.
Met deze optie kunt u op elke plaats
en elk ogenblik duidelijk en vlot communiceren met vrienden uit uw groep.

Als u een vertrouwelijke conversatie
wilt voeren als de Groepsmodus actief
is, kunt u dit in de Geheime Modus.

Gespreksgroep

FUNKEY
UBZ-LJ 8
FM ZENDONTVANGER

Automatische
kanaalkeuze
De automatische kanaalkeuze van de
UBZ-LJ8 zoekt automatisch een vrij
kanaal en begint onmiddellijk te ontvangen. Wanneer u de PTT indrukt
om te ontvangen, zoekt het toestel
onmiddellijk een vrij kanaal.
Bovendien kunnen UBZ-LJ8-zendontvangers die op dezelfde Groepsmodus
zijn ingesteld, automatisch een vrij
kanaal zoeken en innemen, zodat u
altijd storingsvrij kunt communiceren*.

stem van uw gesprekspartners beter
te horen is.

Handenvrije VOX
bediening
De UBZ-LJ8 is
uitgerust met een
VOX-functie die
een handige
handenvrije
bediening
mogelijk maakt
zonder optionele
hoofdtelefoon (KHS-21). Zo kunt u
moeiteloos communiceren terwijl
u geniet van buitenactiviteiten zoals
fietsen. Dankzij deze functie kunt u de
UBZ-LJ8 ook als babyfoon gebruiken.

*Hiervoor moet Groepsmodus actief zijn.

Loudness

Anderen zijn niet te horen

Bij gebruik in een lawaaierige omgeving
kan de communicatie worden bemoeilijkt
door interferentie. In dat geval kunt u de
loudness-functie activeren, zodat de

6 beltonen
& 4 melodietonen
U kunt kiezen uit in totaal tien beltonen,
waarvan 6 belsignalen en 4 melodietjes.

Performante 180°
zwenkbare antenne
De UBZ-LJ8 is een compact toestel,
dat toch is uitgerust met een performante schroefantenne, die 180° kan
zwenken en in het achterpaneel
wegklapt voor meer opbergcomfort.

Andere kenmerken
❚ Spatwaterdicht
❚ Langdurige werking: tot 24 uur
met 3 AA alkalinebatterijen
❚ Groot, backlit LCD-display
met pictogrammen
❚ Automatische uitschakeling (2 uur)
❚ Batterijspaarfunctie
❚ Time-out-timer (3 minuten)
❚ Toetsenblokkering
❚ Waarschuwing lage batterijspanning
❚ Monitor voor opvangen
van zwakke signalen
❚ Pieptoon aan/uit

