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Skener - prijima? Uniden UBC3500XLT

Skener - prijima? Uniden UBC3500XLT

UBC3500 je skener novej generácie.

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena
Predajná cena260,00 €
Predajná cena bez DPH216,67 €

Opýtajte sa na tento produkt
VýrobcaManufacturer

Popis
Nie?o nezvy?ajné, no predsa Vám to odhalí že sa vo Vašom okolí nachádza ploštica, alebo vysiela? a dokonca viete zisti? aj to, že sa
nachádza trebárs aj u Vášho suseda. Dokonca viete aj odpo?úva? – takzvane prevzia? nadvládu nad cudzou ( vami neznámou
plošticou ) a to v celom kmito?tovom pásme od 25MHz až do 1300 MHz.
Využite novú funkciu u skenera UBC3500XLT CloseCall pre okamžité vyh?adanie silného signálu a to do 2 sekúnd.
Skener Uniden UBC3300XLT sa už nevyrába, ale na trhu sa objavila novinka – jeho nástupca: skener – preh?adový prijíma? UBC3500XLT.
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UBC3500 je skener novej generácie.
Skener o ktorom už neplatí že má zlé ladiace kroky a nepríjemnú obsluhu. Naopak, prináša niektoré funkcie, ktoré ani u drahších skenerov od
iných výrobcov nenájdeme.
Ale to nie je všetko, zariadenie je schopné nájs? v priebehu 2 sekúnd vysiela? alebo plošticu vo Vašej blízkosti. Takže Vám plne nahradí drahé
vyh?adáva?e odpo?úvacích systémov a tak ?ahko zistíte, ?i Vás niekto špehuje cez rádiovú plošticu. Takže ? Máte už aj vy tú možnos?
vyh?ada? a hlavne nájs? plošticu ak je vo Vašom okolí... Ale to nie je všetko, nie len že ju nájdete, no budete ju aj po?u? ?i ju nemá
namontovanú aj Váš sused ! Takže h?adajte a sta?te sa špiónom vo vlastnom prostredí ...
Vlastnosti a hlavné výhody skenera – preh?adového prijíma?a:
-Kmito?tový rozsah 25 - 1300 MHz.
-Druhy prevádzky AM, FM, FMN a FMW.
-Výborná odolnos?, dobra citlivos?.
-Netrpí vlastnými alebo zrkadlovými príjmami.
-Vie okamžite dekódova? a zobrazi? subtón CTCSS a DCS, pozná všetkých 50 CTCSS a 104 DCS kódov, kde v základnej výbave nemusíte ni?
prikupova? tak ako je to u AOR.
-Má vysoký po?et až 2500 pamäti.
-Má dynamické usporiadanie pamäte, nie je pevný po?et pamäti v banke, banky sú usporiadané do skupín.
-Má horúce tla?itka 1 - 99 pre rýchle vyvolanie ur?itej skupiny pamäti.
-Má vysokú rýchlos? skenovania a vyh?adávania (100/300 kanálov/s)
-Má 3 prepinatelné bandplany, z toho bandplan 2 je ur?ený pre SRN.
-Nie je u neho žiadny problém s ladiacimi krokmi, má vo?né nastavite?né kroky od 5 do 100 kHz, nechýba ani 6,25 kHz pre PMR a 8,33 kHz pre
AIR pásmo.
-Má zaujímavú funkciu CloseCall pre okamžité vyh?adanie silného signálu do 2 sekúnd po tom, ?o niekto blízko nás zavysiela, a skuto?ne
funguje ve?mi dobre, na rozdiel od podobných funkcii u skenerov iných výrobcov (ktoré moc nefungovali, napr. u Alinca).
-Vie automaticky uklada? aktívne kmito?ty do pamäti (funkcie Search and Store), uloží sa nielen kmito?et, ale i subtón, takže je potom možné
odlíši? prípadné rušenie od skuto?nej prevádzky, pretože vä?šina FM komunikácie má dnes subtóny.
-Vie automaticky uklada? pomocou AUTOSTORE i kmito?ty zachytené pomocou CloseCall, sta?í si ich potom prehliadnu? v príslušnej pamäti.
-Dá sa komfortne ovláda? z PC, prepojovací kábel na sériový port RS232 sa dá prikúpi?, kto nemá na novom PC sériový port, môže použi?
prevodník USBRS232, funguje to bez nedostatkov.
- Program ARC3500 od fy. BuTel, ktorý má ve?a možnosti, vrátane vlastného bandplánu, vie rýchle zazálohova? všetky pamäti do jediného
súboru at?, ale na internete aj iné soft. produkty.
-Skener je na klasické tužkové baterky, žiadne drahé a špeciálne Li-Ion akumulátory nepotrebujete.
-Akumulátory NiMH sa dajú nabíja? priamo v skeneri.
-Má zaujímavé funkcie ako sú napr. Broadcast Screen ( blokovanie nežiaduce kmito?ty) , tu sa dá naprogramova? až 10 úsekov pásiem, ktoré
sa majú ignorova? pri vyh?adávaní, ?i funkcii Close Call, môžeme takto vypnú? napr. rozhlasové a TV pásmo, pásmo pageru, GSM... at?.
-K niektorým kmito?tom je možné priradi? výstražné akustické upozornenie, ak sa na nich nie?o ozve, upozornia Vás akusticky.
-Anténny konektor má SMA, ale dáva sa k nemu redukciu na BNC.
Obsluha je trochu iná ako u starších modelov Uniden, no i napriek k tomu sa dá skener dobre ovláda?, je tam prieh?adný systém menu, dajú sa
rýchle zmaza?, alebo skopírova? celé skupiny pamäti, každú pamä? alebo banku je možné popísa? alfanumericky až 16 znakov !
Nevýhody zariadenia:
-Napájanie 3 tužkovými batériami, pritom vä?šina bežných nabíja?iek nabíja 2 alebo 4 ks tužkových bateriek. (ešte dobre že akumulátory NiMH
sa dajú nabíja? priamo v skeneri.)
-Pri zapnutí dobíjania te?ie do akumulátorov prúd 180 mA a akumulátory sú len teplé, pokia? sa nabijú.
-Subtón sa zobrazuje na displeji dos? malými písmenami.
-Aj napriek výbornej funkcii CloseCall pre okamžité vyh?adanie silného signálu do 2 sekúnd, predsa len to ovládanie nie je až také super ako na
skeneroch od Alinca ?i prijíma?a AOR SR2000. Všetky skenery sú stále skladom a trvale k dispozícii pre Vás.
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Návod v PDF:
http://www.radios-uk.com/UBC3500XLT-manual-english.pdf
Podrobná recenzia UBC3500:
http://www.ukmidlandscanner.co.uk/uni3500.htm
FREE softver k všetkym Uniden : http://www.bctool.org/
A taktiez softver BcTool
The 3500XLT covers virtually every frequency from 25MHz to 1.3GHz excluding UHF TV band, giving you a wide range of listening options.
25.0000 - 107.95 MHz (Citizen band, Amateur band, VHF low band)
108.000 - 399.95 MHz (Air band, Land mobile, Amateur band, VHF high band)
400.0000 - 512.0000 MHz (Land mobile, Amateur band, UHF band)
806.0000 - 960.0000 MHz (Analogue phone and more)
1240.0000 - 1300.0000 MHz (Amateur band)
The Uniden UBC3500XLT has 2500 dynamically allocated channels, and has ten search bands for precise searches of wanted frequencies. It
has a scan speed of 100 steps per second. The main features of the UBC3500XLT are mentioned below.

Recenzie
Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.
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