IC-A15
IC-A15S

Přenosná radiostanice IC-A15 a její jednodušší a
levnější dvojník IC-A15S jsou novinky uvedené na trh v
dubnu 2008. Navzájem se od sebe liší počtem paměťových
kanálů IC-A15 má 200, IC-A15S 100 kanálů a komfortem
obsluhy, protože IC-A15 má pouze jednoduchou
klávesnici. Od předchozího typu IC-A6 se liší tím, že
jsou menší, lehčí (350 g oproti 430 g). Již v základní
výbavě dostanete akumulátor s kapacitou 2000 mAh, s
nímž výrobce udává dobu provozu na jedno nabití 18
hodin (za standardních podmínek 5:5:90), což je lepší,
než starší typy. Použití stanice v letadle je technicky
možné, legislativně nikoli (jako ostatně u všech
přenosných stanic). Chcete-li ke stanici IC-A15 / ICA15S připojit leteckou náhlavní soupravu, budete
potřebovat kabelovou redukci OPC-499 (je stejná, jako
pro IC-A6, A24, A3, A22). Díky dlouhé výdrži na jedno
nabití už nemusíte řešit rizikové napájení z palubní
sítě (a ani to nejde, stanice nemá konektor pro externí
napájení), můžete ale napájet z palubní sítě
rychlodobíječ. Ke stanici můžete mít jako příslušenství
na přání i přídavný mikrofon/reproduktor HM-173 pro
případy, kdy chcete chodit po ploše, stanici mít v
náprsní kapse a mikrofon/reproduktor na klopě. Dále se
dodává na přání programovací software pro komfortní
nastavení obsahu pamětí, programovací kabel pro
připojení k PC ve verzi RS232 i USB, různé typy
rychlodobíječů a opaskových klipů. Stanice má krytí
IPX4 a vyhovuje military standardu MIL-STD 810.

Technické parametry:
Rozsah:

TX/RX

118.000 - 136.975 MHz

kanálová
rozteč
Módy:

25 kHz

Pracovní rozsah
teplot:
Max. odběr:

-20 až+55st.C

Napájení:

Akublok 7.4V

Anténní konektor:
Počet pamětí:
Rozměry:

BNC (50 OHMS)

Váha:

180 g samotná stanice, 350 g včetně
akumulátoru BP-232N a antény

Výkon:

5 W PEP

Příslušenství:

BP-230N

Li-Ion aku 7,4V 980 mAh (8,5h)

BP-232N

Li-Ion aku 7,4V 2000 mAh (18h)

BP-261

pouzdro na 6 tužk. článků

BC-179 (vč.
BC-174)
BC-171 (vč.
BC-147)
BC-121N (vč.
BC-124 a 6x
AD-106)
BC-160 (vč.
BC-145)
BC-119N (vč.
AD-106 a BC145)
OPC-515L

stojánkový dobíječ (12h/BP232N)
stojánkový dobíječ (10h/BP232N)
skupinový rychlodobíječ na 6
stanic, doba nabíjení 3h/BC232N
rychlodobíječ na 1 stanici,
doba nabíjení 3h/BP-232N
rychlodobíječ na 1 stanici doba
nabíjení 3h/BP-232N

6K00A3E (AM)

1,5 A

IC-A15 200 kanálů, IC-A15S 100 kanálů
53 x 120 x 36,9 mm

MB-96F

napájecí kabel pro BC-119N do
auta
kabel s konektorem do auto
cigaret. zapalovače 12/24V pro
napájení BC-171 a BC-179
kabel pro napájení skupinového
dobíječe např. z auta 12-20V
přídavný mikrofon s
reproduktorem
opaskový klip typ aligator
(stejný jako v soupravě)
otočný klip

OPC-499

adaptér pro náhlavní soupravu

FA-B02AR

anténa (stejná jako v soupravě)

CP-22
OPC-656
HM-173
MB-94

