EIGENSCHAPPEN, FUNCTIES EN SPECIFICATIES:
• Favorietenscan - Hiermee kunt u uw systemen ordenen in
favorietenlijsten. De scanner scant meerdere favorietenlijsten en
volledige database tegelijkertijd. • 4 GB microSD-kaart (meegeleverd - 1
GB tot 32 GB ondersteund) - Voor het opslaan van favorietenlijsten,
profielen, al uw instellingen, zoeksessies en opnamesessies. • Op locatie
gebaseerd scannen - Maak verbinding met een GPS-ontvanger (niet
inbegrepen) voor nauwkeurige systeemselectie en voortdurende
herselectie wanneer u op reis bent. De scanner kan automatisch
systemen en afdelingen vermijden en vermijden op basis van uw huidige
locatie zoals verstrekt door een externe GPS-eenheid. • Bereikregeling Hiermee kunt u instellen hoe ver van uw huidige locatie de scanner naar
kanalen in Favorietenlijsten zal zoeken. Locatieprecisie voor afdelingen
en locaties waarmee u een locatie en bereik kunt definiëren met behulp
van rechthoeken in plaats van slechts één cirkel. • Trunk Tracker Vwerking - Scant APCO 25 Phase 1 en Phase 2, DMR, Motorola, EDACS,
EDACS ProVoice en LTR trunked-systemen, evenals conventionele
analoge en P25 digitale kanalen. • Multi-Site Trunking - Hiermee kunt u
de scanner programmeren om trunked systeem-ID's over meerdere sites
te delen zonder ID's te dupliceren. • Scannen met alleen
besturingskanalen - Met Trunking-frequenties van Motorola hoeft u geen
spraakkanaalfrequenties te programmeren. • Direct opnieuw afspelen Speelt tot 240 seconden (4 minuten) van de meest recente uitzendingen
af. • Audio-opname - Leg transmissies vast voor later afspelen. •
Aangepaste waarschuwingen - U kunt uw scanner programmeren om te
waarschuwen wanneer u een kanaal- of unit-ID, een close call-hit, een
ID wordt verzonden met een noodwaarschuwing of een tone-out-hit
ontvangt. Voor elke waarschuwing in de scanner kunt u kiezen uit 9
verschillende toonpatronen, 15 volume-instellingen, 7 kleuren en 2
flitspatronen.
Meerkleurige LED-waarschuwing - De waarschuwings-LED met 7
kleuren, blauw, rood, magenta, groen, cyaan, geel of wit, kan worden
gebruikt met uw aangepaste waarschuwingen.
• Trunking Discovery - Bewaakt het systeemverkeer op een trunked
radiosysteem om onbekende ID's te vinden en neemt automatisch audio
op van nieuwe kanalen en registreert nieuwe kanalen voor latere
beoordeling en identificatie.
• Conventionele detectie - doorzoekt een reeks frequenties om
onbekende frequenties te vinden en neemt automatisch audio op van
nieuwe kanalen en registreert nieuwe kanalen voor latere beoordeling en
identificatie.
• Scannen op servicetype - Scan uw kanalen op servicetype, d.w.z.
brandweer, politie, spoorwegen, enz.

• Zoeksnelheid - 80 stappen / sec. (typisch) in zoekmodus (max.)
behalve 5 kHz stappen. 250 stappen / sec. (typisch) in zoekmodus
(max.) - (Turbo zoeken) voor stappen van 5 kHz.
• Multi-level display en toetsenbordverlichting - Maakt het display en
toetsenbord gemakkelijk te zien bij weinig licht met drie lichtniveaus.
• Tijdelijk of permanent vermijden - voor systemen / locaties / afdelingen /
kanalen.
• Systeem- / kanaalnummerlabels - Met nummerlabels kunt u snel naar
een specifieke favorietenlijst, systeem of kanaal navigeren.
• Opstartconfiguratie - U kunt al uw favorietenlijsten programmeren met
een opstarttoets (0-9), zodat wanneer u de scanner aanzet en op het
toetsnummer drukt, alleen de favorietenlijsten die aan de toets zijn
toegewezen, kunnen worden gescand .
• Close Call © RF Capture Technology - Hiermee kunt u de scanner zo
instellen dat hij radiotransmissies in de buurt detecteert en informatie
geeft over deze. Close Call Do-Not-Disturb controleert op Close Callactiviteit tussen kanaalontvangst, zodat actieve kanalen niet worden
onderbroken.
• Uitzendscherm - hiermee kan de scanner treffers negeren in de zoeken Close Call-modi. U kunt ook maximaal 10 aangepaste
frequentiebereiken programmeren die de scanner zal negeren.
• Fire Tone-Out Standby / Tone Search - Hiermee kunt u de scanner
instellen om u te waarschuwen als er een tweekleurige opeenvolgende
pagina wordt verzonden. U kunt maximaal 32 Tone-Outs instellen. De
scanner zal ook onbekende tonen zoeken en weergeven.
• PC-programmering - Gebruik de Sentinel-software om uw
scannersprofielen, favorietenlijsten en firmware-updates te beheren.
• Analoge en digitale AGC - Helpt automatisch het volumeniveau tussen
verschillende radiosystemen in evenwicht te brengen.
• Priority / Priority w / DND Scan - met prioriteitskanalen kunt u de
activiteit op uw belangrijkste kanalen volgen terwijl u andere kanalen
controleert op uitzendingen.
• Prioriteit-ID-scan - Hiermee kunt u de prioriteit instellen voor
gespreksgroep-ID's.
• Intermediate Frequency Exchange - Verandert de IF die wordt gebruikt
voor een geselecteerd kanaal / frequentie om beeldstoringen en andere
mixer-productinterferentie op een frequentie te voorkomen.
• Individual Channel Volume Offset - Hiermee kunt u de volumecorrectie
voor elk kanaal aanpassen.
• Configureerbare bandstandaarden - Hiermee kunt u de stap (5, 6.25,
7.5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 of 100 kHz) en modulatie (AM, FM,
NFM, WFM of FMB) instellen voor 31 verschillende bands.
• Instelbare scan- / zoekvertraging / hervatten - Stel een vertraging van
maximaal 30 seconden of een geforceerde hervatting van maximaal 10
seconden in voor elk kanaal of elke zoekopdracht.

• Gegevensnaamgeving - Hiermee kunt u elke favorietenlijst, systeem,
site, afdeling, kanaal, ID, locatie en aangepast zoeken een naam geven
met maximaal 64 tekens.
• Dubbele invoerwaarschuwing - Waarschuwt u als u probeert een
dubbele naam of frequentie in te voeren die al in de scanner is
opgeslagen.
• 100 sneltoetsen - U kunt favorietenlijsten, systemen en afdelingen
scannen door ze aan sneltoetsen toe te wijzen.
• Zoeken vermijdt - U kunt tijdelijk tot 250 frequenties vermijden en
permanent tot 250 frequenties vermijden in elke zoekmodus of close callmodus.
• 10 aangepaste zoekopdrachten - hiermee kunt u maximaal 10
aangepaste zoekbereiken programmeren.
• Zoeken met scanbewerking - Hiermee kunt u aangepaste zoekbereiken
opnemen tijdens het scannen.
• 3 zoektoetsen - U kunt 3 van de cijfertoetsen toewijzen om Aangepast
zoeken, Tone-Out zoeken of Close Call Search te starten.
• Snel zoeken - Hiermee kunt u een frequentie invoeren en beginnen met
zoeken.
• Ingebouwde batterijlader - Hiermee kunt u de batterijen in de scanner
opladen.
VERPAKKING OMVAT:
1 x scanner
1 x USB-verbindingskabel
3 x AA NiMH oplaadbare batterijen
1 x microSD-kaart (geïnstalleerd)
1 x draaibare riemclip (bevestigd)
1 x SMA-BNC-antenneadapter
1 x rubberen antenne
1 x AC-adapter

