Icom Jaktradio

- den enkla och bästa vägen till din säkerhet i skogen

Jaktradio och tillbehör

ProHunt jaktradio för krävande jakt

ICOM

En riktig proffsradio

Icom Inc. tillverkar produkter inom trådlös kommunikation och har sitt

En Icom jaktradio föds ur en radio för professionellt bruk.
Icom tillverkar högklassiska produkter för i första hand
yrkesanvändning. Dessa förädlas sedan och får en
egenutvecklad programvara hos Swedish Radio Supply
för att passa den nordiska jaktmarknaden.

huvudkontor i Osaka, Japan. Icom etablerades 1954 och har en lång

historia som en pålitlig tillverkare av landmobil radio, amatörradio, marinradio, navigeringsprodukter, flygradio och mottagare.

Icom är ett ovanligt exempel på en tillverkare som valt att inte läg-

ga över produktionen till lågkostnadsländer. Icom har valt att behålla
100% av tillverkningen i Japan.

Tillverkas i Japan
Radiostationerna tillverkas i Japan från början till slut

och är mycket robusta med slagtåligt chassi i polycarbonat. De har en hög vattentålighet och i programvaran

vilar smarta funktioner för kräsna jägare. Till detta hör

Icom är idag ett välkänt varumärke och säljer sina produkter i mer

än 80 länder världen över. Företagets produkter används av många

företag och organisationer runt om i världen, som t.ex. Försvarsdepartementet och Marinkåren i USA.

också ett genomtänkt och digert framtaget sortiment av
tillbehör.

Japansk kvalitet!

Bygger på Icoms
yrkesradio!

5 års garanti!
Testvinnare!

Lokal support och service!
Stort tillbehörssortiment!
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Icoms nya storsäljare!

ProHunt

®

Advanced
ProHunt®Advanced är en användarvänlig radio. Med
unika funktioner som Bluetooth™, WhisperMode™, StealthMode, SmartAlarm och SmartScan saknar den motsvarighet på marknaden.
ProHunt®Advanced är efterföljaren och ersättaren till
den omåttligt populära Icomradion ProHunt®F34 som
under årens lopp sålts i mer än 40 000 exemplar.
Icoms nya storsäljare är här!

Bättre räckvidd och ljud

Upp till 10% bättre räckvidd jämfört med ProHunt®F34 samt högre och
fylligare ljud.

IP67

Vattentät enligt IP67.

Valbara kanalbanker

Svenska och norska kanaler som standard.

Inbyggd Bluetooth™

Inbyggd Bluetooth™ med enkel parning till de flesta på marknaden förekommande headset. En finess är att man enkelt kan växla ljudkälla mellan
headset och radio.

ExpertMode

Som standard är radion inställd på ExpertMode för åtkomst av samtliga
funktioner. Detta kan enkelt slås av för att få en mer avskalad menyhantering.

Subtonsval/subtonscanning

Enkel och snabbt val av subton. Scanfunktonen letar själv upp rätt subton.

Automatisk brusspärr

Brusspärr justerbar i nio nivåer inklusive ett optimerat autoläge.

Praktisk jaktväska

Radion levereras i en praktisk jaktväska
med plats för alla medföljande artiklar samt
extra tillbehör.

Interaktiv utbildning

För att du enkelt skall komma igång med din radio finns det en interaktiv
utbildning till radion. Utbildningen går du enkelt via internet.

www.icom.nu/guide
Medföljer som standard:
Batteri (BP-232WP), laddare (BC-160), antenn (FA-SC55V), öronmussla
(PRO-C50LA) och väska.

Art.nr grön 83038 orange 83037
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Funktioner i ProHunt®Advanced

Whisper/StealthMode

StealthMode är en nyhet i WhisperMode™-funktionen. I detta läge
stängs ljud- och ljusfunktioner av och radion övergår i WhisperMode™.
1. Viska i radion.

SmartAlarm

Säkert nödlarm där larm skickas till alla på samma frekvens/kanal
oavsett vilket radiomärke de andra i jaktlaget använder. Radion
växlar automatiskt mellan sändning och mottagning.
1. Tryck på Larmknappen

2. Ditt jaktlag kommer att höra dig klart och tydligt.

2. Radion skickar en larmsignal som hörs hos jaktlaget.

3. Radion ställer sig i sändning så du kan ropa på hjälp.

4. Radion ställer sig i mottagning så jaktlaget kan anropa dig.

Kom hit genast!

Kom hit genast!

HJÄLP!

Pilottons-scan

Pilottons-scan hjälper dig om du inte vet vilken kanal ditt gästjaktlag använder. Väljer du en kanal med pilotton kommer du endast
kunna prata med andra på radiokanalen som har samma pilotton
inställd.
1. Ställ in din radio på sökfunktionen Pilotton.
2. Be någon i jaktlaget sända på sin radio.

3. Din radio fångar upp pilottonen och du kan spara den nya kanalen.

SmartScan

Förbättrad scanningfunktion med TalkBack. Med TalkBack kan
man svara på ett inkommande anrop när scanning pågår utan att
manuellt byta kanal. Man kan också på ett enkelt sätt ange vilka
kanaler som ska ingå i scanlistan.
1. Slå på Scanning

2. Scanning stoppar för ett samtal, då finns möjlighet att svara
på den kanal samtalet är/var i 5 sek efter avslutat anrop.

PILOTTON 67
KANAL 1

KANAL
1

PILOTTON 67
KANAL 1

KANAL
1

KANAL
3

KANAL
2

KANAL
2

KANAL
3
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Bluetooth

™

med unikt PTT-stöd
Unikt PTT-stöd för Peltor
Helt unikt på marknaden för ProHunt®Advanced är att den hanterar
Peltors PTT-protokoll vilket gör att
du får en PTT-funktion i headsetet vid användning av Peltor
WS SportTac. Med andra ord
finns det nu äntligen en Bluetooth™-lösning som fungerar

ningen är genomförd och länken är aktiv
visas en symbol i displayen som indikerar
att allt fungerar som det ska. Det parade
headsetets namn visas också i klartext i
displayen.

Använd valfritt headset
Förutom användning tillsammans med Peltor WS SportTac
kan radion användas med de
flesta andra Bluetooth™headset
på marknaden och har även
stöd för PIN-kodsinmatning.
Radion har också minne för
flera olika headset vilket gör att
du inte behöver para om i fall
du skiftar mellan redan parade

som man kan förvänta sig!

Enkel parning
Att para ett headset med ProHunt®Advanced är enkelt, logiskt och utvecklat för att vara
så problemfritt som möjligt för
användaren. Parningsknappen
är förprogrammerad på din favoritknapp för snabb åtkomst.
Funktionen finns också alltid
via inställningsmenyn. När par-

headset.

Hög ljudkvalitet och brusfri Bluetooth™länk.
Röstmeddelande från radion för Bluetooth™
funktionerna. Programmerbar av/på.
Favoritknappen är förprogrammerad som
parningsknapp för enkel parning.
Symbol visas i displayen om Bluetooth™förbindelsen är aktiv.
Radion hanterar Peltors PTT-protokoll
vilket gör att man får en riktig PTTfunktion i headsetet.
Minne för flera headset.
Växla enkelt ljudet mellan radion och
Bluetooth™headsetet.
Stöd för PIN-kodsinmatning.
Kan användas tillsammans med de
flesta Bluetooth™headset på marknaden.
Vid parning visas det parade headsetet
med namn.
Bluetooth™version 2.1 + EDR.

Tre användningsområden för din Bluetooth™radio

1

Anslut din radio mot ett Peltor WS SportTac och få en unik och mycket välfungerande lösning där du enkelt sänder direkt på din SportTac när du vill bli hörd.
Du kan enkelt justera volymen på omgivande
ljud, filtrera bort vissa oönskade frekvenser och
samtidigt skydda öronen från skadliga ljudnivåer i själva skottögonblicket. Du har en tyst och
klar ljudanslutning mellan radion och kåpan och
du slipper alla sladdar. Som tillbehör finns det
en mikrofonbom som optimerar din hörbarhet
när du sänder. (art.nr 49879).
Med de utbytbara ytterskalen går det lätt att
byta färg på kåporna (orange och mörkgrön).
Laddare medföljer.
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2

Anslut din radio mot vårt speciellt framtagna lättviktsheadset PRO-BT520.
Denna lösning är anpassad för dem
som inte vill ha ett bullerdämpat
headset på sig. Lösningen har också stöd för
det unika PTT-protokollet vilket gör att du sänder direkt på headsetet.

3

Du kan också ansluta radion mot de
flesta Bluetooth™headseten på marknaden. Du kommer då inte få det unika
PTT-stödet men du kan sända genom
att slå av och på sändningen med svarsknappen på ditt Bluetooth™ headset.

Trådlös PTT
upplev den totala friheten
Nu kan du upprätthålla kommunikationen med
dina jaktkompisar även under pressade situationer. Placera den trådlösa PTT:n på ett finger, ditt
vapen eller annat ställe där du bekvämt kommer
åt den. Kombinera den med din Bluetooth™radio för att styra sändningen på ditt Bluetooth™
headset.
Du kan också ansluta denna enhet till äldre
jaktapparater för att få en trådlös PTT till ditt trådbundna headset som du ansluter i 2.5 mm jacket
på toppen av enheten. Adaptern klarar att hantera upp till 3 st anslutna PTT knappar och batte-

2,5 MM UTTAG FÖR
ANSLUTNING AV HEADSET

BATTERIKONTROLL
PÅ/AV
PTT

riet i PTT´n klarar minst 100.000 tryck.
ANSLUT
TILL
RADIO

Radio utan Bluetooth™

TRÅDLÖS PTT
LADDNING

Bluetooth™-radio mot
Bluetooth™ Peltor WS

Högtalare

Högtalare
Mikrofon

Mikrofon

PTT-box

Trådlös
PTT

Koppla in PTT-enheten på en ny eller gammal
radio mot ett Peltorheadset. Koppla in ditt
headset mot PTT-adaptern, prata i mikrofonen
på sladden och sänd med den trådlösa PTTknappen.
Om du behöver kan du också sända direkt på
PTT-boxen.

PTT-box

Trådlös
PTT

Bluetooth™-radio mot
Bluetooth™-headset

Högtalare
Mikrofon
PTT-box

Trådlös
PTT

Lyssna och prata i Peltors Bluetooth™headset
med bommikrofon med din Icom Bluetooth™radio. Hantera sändningen med en trådlös
PTT-knapp.

Lyssna och prata i ett valfritt Bluetooth™headset med din Icom Bluetooth™radio.
Hantera sändningen med en trådlös PTTknapp.

Montera din trådlösa PTT-knapp runt fingret
eller i fickan.

Montera din trådlösa PTT-knapp runt t.ex.
bössan.
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Helt ny, liten, lätt och robust!

ProHunt

®

Basic 2
Nya ProHunt®Basic 2 bygger på en helt ny plattform som med sitt smidiga vattentäta format gör
den mycket attraktiv för jägaren som letar efter en
liten radio med stort hjärta. Radion har alla kanaler
och funktioner som man söker i en modern jaktradio samt även nya funktioner som ljudförstärkning och talförvrängning.
Liten, lätt och kraftfull
Radion väger endast 240 g (inkl. batteri och antenn).

Vattentät enligt IP67 och MIL-STD 810 C,D,E,F
Förutom den höga IP-klassningen och det slagtåliga helgjutna aluminiumchassit uppfyller radion kraven för Amerikansk militärklassning MIL-STD.

SmartAlarm
Säkert nödlarm där larm skickas till alla på samma frekvens/kanal oavsett
vilket radiomärke de andra i jaktlaget använder. Radion växlar automatiskt
mellan sändning och mottagning

Scanning med TalkBack
Scanfunktionen bygger på ProHunt Advanced SmartScan men med
förprogrammerade kanaler i scanlistan, dock ingår alltid vald kanal. Se
ytterligare information på sidan 5.

Ljudförstärkare
Utökar dynamiken på radiokanalen. Dessutom undertrycker radion brus
vilket gör samtalet mycket tydligare än du normalt är van vid.

Alfanumerisk display med belysning
8-teckens belyst display gör det lätt att hitta rätt bland kanalerna.

Lång batteritid
Med nya förbättrade kretsar har Icom lyckats, trots en kompakt design, få
en lång drifttid på radion.

Batterisparfunktion
Förlänger passningstiden avsevärt på batteriet.

Interaktiv utbildning

För att du enkelt skall komma igång med din radio finns det en interaktiv utbildning till radion. Utbildningen går du enkelt via internet.

www.icom.nu/guide
Medföljer som standard:
Batteri (BP-279), laddare (BC-213), AC-adapter (BC-123S), bältesklips
(MB-133) och antenn (FA-SC55V).

Art.nr grön 83440 orange 83441
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Compander

Funktioner i ProHunt®Basic 2

Compander

Scrambler

Scrambler är talförvrängare som förhindrar avlyssning
av samtal.
1. Ställ in Scrambler-funktionen.

Compander/ljudförstärkare

Campanderfunktionen städar bort bruset på din
radio så du hör och hörs tydligare. Detta påverkar
även den hörbara räckviddsgränsen.
Companderfunktionen aktiveras automatisk när kanal 6

2. Prata i radion.

3. Ditt eget jaktlag kommer att höra vad du säger, övriga

är inställd och COMP är vald.

jaktlag hör dig med ”Kalle Anka”-röst.

Scramblerfunktionen aktiveras automatisk när kanal 6 är
inställd och SCR är vald.

Kom hit genast!

Kom hit genast!

Kom?? hit
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Klick Fast System
Med det nya Klick Fast System monterat på ProHunt®Basic 2 kan du använda en rad olika fästen för att hänga fast radion. Vi erbjuder olika typer av fästen eller hållare som du kan sy fast
på kläder. Vrid och klicka i fästet som sedan sitter säkert på plats tack vare spärrläget.

Välj ILG-knopp eller väska med inbyggd ILG-knopp

Klick Fast-fäste för montering på radio

Väska för radio med display inkl. bältesfäste

91152

91151

Välj tillbehör som fästs i ILG-knoppen
Tygfäste för jaktkläder
Praktiskt fäste för din jaktradio som du
kan sy fast på dina jaktkläder. Underlättar
bärandet av radio samt optimerar radions
prestanda med rätt placering av antennen.
Köp flera fästen och sy fast på alla dina
favoritjackor!

60295
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Väskfäste för
bröstklaff eller livrem,
35 mm

Fäste för
hölster, 38/50/60 mm
bältesbredd

Bältesdel,
kort variant

Skruvbart fäste för
montering i t.ex.
fordon

71900

71608/71609/71615

60292

60293

Klick Fast med

Tygfäste
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Icom Digitalt system
Med ProHunt®Digital kan analoga och digitala

Nyckelfunktioner i punktform

jaktkanaler användas samtidigt. Denna unika lös-

• Klarar analog och digital kommunikation

ning ger 14 extra digitala kanaler vilket innebär

• 14 extra digitala kanaler

att det totalt finns 21 tillgängliga kanaler för jakt.

• Aktiv bullerdämpning

Längre räckvidd

• Bättre hörbarhet på räckviddsgränsen

Den digitala plattformen ger en aktiv ljudbehandling för klarare ljud och en betydligt bättre
hörbarhet på räckviddsgränsen. Där en analog
radio blir brusigare och brusigare levererar
ProHunt®Digital klart ljud till utkanten av täck-

Klart ljud till utkanten av täckningsområdet
ProHunt®Digital upplevs betydligt bättre i
utkanten av täckningsområdet där ett analogt system är brusigt.

• Klart och brusfritt ljud
• Digital teknik baserat på en ETSI-standard
• Avlyssningsskydd/Talförvrängare

LJUDKVALITET

Fler kanaler
7 svenska och 6 norska analoga

ningsområdet. Dessutom öppnas möjligheten

14 svenska och 12 norska digitala

upp för många framtida funktioner, tillbehör och

Naturligtvis finns alla jaktkanaler och pilotto-

produkter.
Var med i övergången till den digitala jaktre-

ner i radion som standard.

volutionen från början utan att missa den analo-

ProHuntD60

ga kompabiliteten.

Analog radio

AVSTÅND

Hörbarhetsnivå

Klart och tydligt!

Klart och tydligt!

Digital radio

Klart och tydligt!

Analog radio
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Mindre tydligt!

???

ProHunt®
ProHunt

®

D30

D60
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För bättre ljud och längre räckvidd!

ProHunt

®

D60

ProHunt®D60 är vår toppmodell i vårt digitala
jaktradiosortiment. Radion är utrustad med marknadens största display och i grunden designad
för industribruk. Radion är vattentålig och mycket
robust i konstruktionen.

Jaktjournalen maj 2011

Svenska och norska jaktkanaler
ProHunt®D60 är fullbestyckad med svenska och norska analoga och digitala jaktkanaler. Det är inga problem att besöka vårt grannland när det gäller
jakt för alla kanaler finns med från start.

Fullmatad punktmatris LCD
Med sin stora punktmatris LCD teckenfönster (32 x 18 mm) kan ProHunt®D60
visa både versaler och gemener.

IP55 vattentålig
ProHunt®D60 uppfyller kraven för IP55 damm- och vattenskydd.

Inbyggd talförvrängare av inversionstyp
ProHunt®D60 har en inbyggd talförvrängare (inversionstyp) som kan aktiveras och är kompatibel med den som finns till Prohunt®Bacis 2.

Tillbehörskontakt för ökad hållbarhet
På ProHunt®D60 sitter en 9-polig guldpläterad tillbehörskontakt som är väl
beprövad i industrin och klarar större påfrestningar. Det finns ett brett utbud
av tillbehör för ProHunt®D60.

Li-Ion-batteri som standard
Som standard levereras radion med Li-Ion-batteri som ger 25 timmar i mottagningsläge. Batteri och laddare följer våra tidigare modeller Prohunt®Advanced och Prohunt®Basic 2.

14 extra digitala jaktkanaler
En lösning som ger 14 extra digitala kanaler vilket innebär att det totalt finns
21 tillgängliga kanaler för jakt.

Medföljer som standard:
Batteri (BP-232H), laddare (BC-160), svensk och norsk antenn.

Art.nr 83493
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Använd både analoga
och digitala jaktkanaler!
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För dig som vill ha en enkel, robust radio!

ProHunt

®

D30

ProHunt®D30 är en prisvärd radio som är robust
och lätt att använda. ProHunt®D30 revolutionerar
jaktradion! Glöm strulet med pilottoner - vrid bara
in lämplig kanal och börja prata. Du får därutöver
den digitala teknikens fördelar med bättre ljud
och längre räckvidd. Liksom ProHunt®D60 kan den
användas på traditionella analoga jaktkanaler och
har även nya digitala kanaler inkluderade.

Kompakt och lätt
Radion är liten och nätt och en av marknadens mest kompakta jaktradio
(58x111,5x36,5 mm) och väger endast 320 g med BP-265.

Ljusstark lysdiod i 3 färger
Den ljusstarka lysdioden visar driftsstatus: röd för sändning, grön för lyssning och orange för låg batterinivå

Militärtålig konstruktion
Den går bra att använda i regnet! Testad enligt IP54 och kategori 11 i MIL
STD-810 F omgivningstesterna.

Klart och högt ljud
Den stora högtalaren på 45 mm ger upp till 800 mW högt ljud! Digital modulering ger de mottagna rösterna ett klart och skarpt ljud.

Li-Ion-batteri som standard
Som standard levereras ProHunt®D30 med Li-Ion-batteri som ger 30 timmar
i mottagningsläge. Denna batterityp har inga ”minneseffekter” utan tillåter
flexibel uppladdning.

Medföljer som standard
Batteri (BP-265), laddare (BC-193) och antenn (FA-SC55V).

Art.nr 80230

16

Använd både analoga
och digitala jaktkanaler!

Funktioner i ProHunt®D30

Militärtålig konstruktion

Den går bra att använda i regnet! Testad enligt IP54 och kategori 11 i MIL STD-810 F-omgivningstesterna.

Extremt lätt att använda

Det enda du behöver göra i ProHunt D30 är att ställa in rätt kanal.
Sedan är det bara att börja prata.
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ProEquip

Fabric Line
ProEquip har lanserat Fabric Line, en helt ny och
unik serie av tillbehör som sätter en ny standard
på marknaden.
Med Fabric Line får du ett tillbehör som inte trasslar ihop sig i fickan och
är mer slitstarka än vanliga plastkablar. Till mobiltelefoner har liknande
tillbehör blivit en stor succé och nu tar ProEquip denna typ av lösning
även till radiomarknaden.
Fabric Line levereras på utvalda tillbehör och finns i två olika färger.
För jakt har ett speciellt sortiment tagits fram där kabeln är orange men
kabeln finns även i svart i vissa modeller.

Trasselfri
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Stark och dragtålig

Syns tydligt

PRO-U710LA

Kombiheadset för telefon och radio
Headset med trasselfria tygkablar med anslutningsmöjlighet till Peltor headset eller
de 2 medföljande öronmusslorna (C-typ och D-typ). PTT för radio, mikrofon och
svarsknapp för telefon och vinklad skruvkontakt till radio.
Art.nr 29139

Din mobiltelefon
Peltor SportTac
eller C-shell/D-shell
öronmussla
PTT och
mikrofon till
radion

PRO-U710 levereras i en
praktisk väska.

Din Icom-radio

Svarsknapp
och mikrofon
till telefon
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Lång

Skogsantenn
Vår nya skogsantenn är speciellt framtagen för att optimera räckvidden och är tillverkad i ett material som gör den mycket smidig
och böjbar. Antennen finns både i orange och svart.
86125
86126
86135
86136

Svensk skogsantenn, svart 1/4-vågs
Svensk skogsantenn, orange 1/4-vågs
Norsk skogsantenn, svart 1/4-vågs
Norsk skogsantenn, orange 1/4-vågs

Lång antenn = längre räckvidd

ProEquip

PRO-U610LA
Headset med trasselfria, rosa tygkablar med
anslutningsmöjlighet till Peltor headset eller de
2 medföljande öronmusslorna.
Art.nr 29122
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Interaktiv

Utbildning

Finns till
Advanced
och
Basic 2

Nu finns en interaktiv utbildning för Icoms nya
jaktradio ProHunt®Advanced och ProHunt®Basic 2.
Utbildningen tar ca 20 minuter och vår nya uppdaterade version stödjer också surfplattor och
andra mobila enheter.
För uppspelning i webbläsare
Använder du Internet Explorer, bör du använda kompatibilitetsläget för att
kunna visa bilagorna.
Adobe Flash Player 11 eller högre krävs för att köra utbildningen.
Adobe Reader (eller browser med stöd för pdf-filer) krävs för att öppna
bilagorna.
För uppspelning på surfplattor och smartphones
När du öppnar utbildningen på en surfplatta omdirigeras du till App Store
eller Google Play för att hämta Articulate Mobile Player (gratis att ladda
ner). I Articulate Mobile Player kan du också ladda hem utbildningen så du
kan köra den utan uppkoppling om så önskas.

Följ de enkla stegen
med hjälp av handledaren.....

Scanna koden
och kom direkt
till utbildningen:
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ProHunt®

Tillbehörsguide
ProEquip är en tillbehörsserie designad för att
tåla marknadens högt ställda kvalitetskrav. Det
står för hög kvalitet och är en samling innovativa
tillbehörsprodukter. Tillbehören i ProEquip-serien är speciellt framtagna för att möta de höga
kraven från marknaden när det gäller kvalitet och
prestanda.
Samtliga tillbehör är ruggade och har en vattentät konstruktion. Kontakter och anslutningar
är förstärkta för att klara hårt slitage. Passar både
analog och digital radio.
Förutom vår egen serie ProEquip erbjuder vi
även andra tillbehörsmärken.

Passar tillbehöret till din radio? Följ färgmarkeringen.

ProHunt®
Advanced

ProHunt®
Basic2

ProHunt®
D60

ProHunt®
D30

Grön markering passar
även de utgångna modellerna F34 och Basic.

Headset och mikrofon med tygkablar och PTT-knapp

29161
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PRO-P610LA Vinklad skruvkontakt, orange

Headset och mikrofon med tygkablar och PTT-knapp 3-i-1

29124

PRO-U610LA Vinklad skruvkontakt, orange

Kombi-headset för mobil och din Icom med
Peltoranslutning, 2 öronmusslor och PTT-knapp

Kombiheadset 6-i-1 för Peltor, Sordin, MP3 och
Soundscope, 2 öronmusslor och PTT-knapp
Headset med öronmussla C-typ och D-typ eller anslutning för Peltor, Sordin och Soundscopeheadset.
Svart PTT-knapp med inbyggd mikrofon.

Kombi-headset med Peltoranslutning samt 2 öronmusslor, PTT för radio, mikrofon och svarsknapp för
telefon och vinklad skruvkontakt till radio. Headsetet
har trasselfria tygkablar i nya FabricLine-serien.
Ett jaktheadset som passar både Icom jaktradio och
smartphones.

29142
29139

PRO-U710LA Vinklad skruvkontakt, svart
PRO-U710LA Vinklad skruvkontakt, orange

Headset 3-i-1

29137

med PTT-knapp,
vinkl. skruvkontakt, 9-pol

29185

Öronmussla

29167

PRO-D30

*

29149

PRO-D30L

*

Vinklad kontakt 30 cm

*Kräver AD-52

PRO-U800LA Vinklad skruvkontakt, svart

Öronmussla

Öronmussla

U600SC

Rak kontakt 30 cm

29144

64336
64337
64334
64384

PRO-C50LA

Vinkl. skruvkont. 50 cm

29147
29148
29166

PRO-C30L Vinklad kontakt 30 cm
PRO-C50L Vinklad kontakt 50 cm
PRO-C50LA Vinklad skruvkontakt 50 cm

*
*

Utbytbara öronmusslor och adaptrar

Adapter till öronmussla

PRO-U600 utbytbar C-shell
PRO-U600 utbytbar D-shell
Adapterkabel Sordin
Adapterkabel Soundscope/MP3

90152

AD-52

3,5 mm kontakt
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Batteri

91265
93232
92232
91279
91280

Batteriladdare

BP-265 2000 mAh Li-lon batteri
BP-232H 2300 mAh Li-lon batteri
BP-232WP 2300 mAh Li-lon batteri
BP-279 1570 mAh Li-lon batteri
BP-280 2400 mAh Li-lon batteri

Cigarettändarekabel

89016

CP-23L

för BC-160, BC-193 		
och BC-213

BT520

lättviktsheadset med
PTT-knapp

BC-160

93193

BC-193

94213

29122

PRO-P610LA

Öronmussla, PTT, 		
vinklad skruvkontakt

49872

Hörselskydd

49879

Mikrofonbom

91240

BP-240

snabbladdare

91263

BP-263

BC-213

snabbladdare

29245

PRO-P600LA

Öronmussla, PTT, 		
vinklad skruvkontakt

Peltor Sport Tac

Peltor WS Sport Tac

**

snabbladdare

Headset camo

Headset rosa

Bluetooth™headset

30315

93160

**

för jakt med medhörning och Bluetooth™. 		
Orange/grön kåpa

49724

Tombatterikassett

Hörselskydd

för jakt med
medhörning
Orange/grön kåpa

för 6 st AAA-batterier

Headset 3-i-1, camo

29246

PRO-U600LA

2 öronmusslor, PTT, 		
vinklad skruvkontakt

Peltor Adapterkabel

49769

**Passar Advanced och F34BTi

*

FL6H

kabel mellan Peltor 		
headset och radio
med 3,5 mm vinklad 		
kontakt
*Kräver AD-52

Klick Fast Knopp

91152
24

för 6 st AAA-batterier

Klick Fast Knopp

Klick Fast Tygfäste

60295

Tygfäste

Trådlös PTT-adapter

29472

Peltor Headsetkabel

PTT-adapter

29228

för LA-uttag. Inkl. usb laddkabel och 1 st trådlös PTT.

Headsetkabel

med inline mikrofon 		
och Peltorkontakt

Headset med bom-mik

Trådlös PTT

Headset med c-shell

29226

Headset

med inline mikrofon 		
och c-shell öronmussla

Öronmikrofon + mik

Trådlös PTT-lösning
Upplev friheten även
utan Bluetooth™

29467

Liten PTT

90494

med kardborre-		
band, vattentät

PRO-SP480LA med uttag för mussla
PRO-SP480SC med uttag för mussla

Sele med väska

91169
89998

Sele med
öppen väska
VM-sele
universal

med bommikrofon

Passiv hållare

Monofon

29234
29240

Headset

89287
89302
89283

Passiv hållare
Passiv hållare
Passiv hållare

29213

Svensk skogsantenn, svart 1/4 vågs
Svensk skogsantenn, orange 1/4 vågs
Norsk skogsantenn, svart 1/4 vågs
Norsk skogsantenn, orange 1/4 vågs

+ mikrofon + högtalare
i samma enhet

Aktiv mobilhållare

89286

Aktiv hållare

89276

Aktiv hållare

89282

klarar 12V-24V
klarar 12V-24V

Aktiv hållare
klarar 12V-24V

Antenner

Skogsantenner

86125
86126
86135
86136

Öronmikrofon

90805

FA-SC55V

90804

FA-SC25V

röd ring, svensk
blå ring, norsk
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Kvalitets- och garantisymboler för Icomradio
5 års garanti

Guide

För att du skall känna dig trygg
med ditt köp av en Icom jaktradio
lämnar vi fem års garanti på alla
ProHunt.

Vår interaktiva utbildning finns
på www.icom.nu/guide.

SmartAlarm

Säkert nödlarm där radion växlar
automatiskt mellan sändning och
mottagning.

Whisper Mode™

Whisper Mode™ är ett smygläge
som ger dig möjlighet att tala tyst
men ändå höras tydligt i andra
änden.

Compander

Scrambler

Compander

Talförvrängare som förhindrar
avlyssning av radiosamtal.

Städar bort buset på din radio så
att du hör och hörs bättre. Den
hörbara räckviddsgränsen förbättras.

RoHs

SmartScan

RoHS-direktivet innebär att miljöfarliga ämnen som tex bly,
kvicksilver och kadmium inte får
användas i produktion.

Förbättrad
scanningsfunktion
med TalkBack och egendefinierade scanlistor.

StealthMode

MIL-STD 810 C, D, E, F

Läge där ljud- och ljusfunktionen
stängs av och radion övergår i
Whisper Mode.

MIL-STD 810 är en amerikansk
militär kvalitetsklassning.

IP54-klassning

Innebär att radion är mycket
damm- och vattentålig. Radion ska
inte ligga i vatten men klarar regn.

IP55-klassning

Innebär att radion är mycket
damm- och vattentålig. För att godkännas måste radion klara 12,5 L
vatten/min med högt tryck under
tre minuters tid.

IP67-klassning

Innebär att radion är 100% dammoch vattentät. Den klarar 30 minuter på 1 meter djupt vatten.

Bluetooth™

Bluetooth™ är en standard som tagits fram för trådlös kommunikation
mellan olika enheter.

FabricLine

ProEquip-tillbehör med unika, trasselfria tygkablar.

Tekniska data
ProHunt®Advanced

ProHunt®Basic 2

Frekvensområde

136-174 MHz

136-174 MHz

Antal kanalplatser

128

128

Strömförbrukning vid sändning

Hög 5 W, max 1.5 A

Hög 5 W, max 1.3 A

Mottagning

250 mA (max volym)

330 mA (max volym)

Stand-by

75 mA

77 mA

Temperaturområde

-25º C till +55º C

-25º C till +55º C

Sändaruteffekt

1 W, 2 W och 5 W

1 W, 2 W och 5 W

LF-uteffekt

500 mW

800 mW

Klassning

IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G

IP67, MIL-STD 810 C,D,E,F,G

Dimensioner

120 x 53 x 37 mm

111,8 x 52,5 x 24,5 mm

Vikt

310 g (inkl batteri och antenn)

240 g (inkl batteri och antenn)

ProHunt®D60

ProHunt®D30

Frekvensområde

136-174 MHz

136-174 MHz

Antal kanalplatser

512

16

Strömförbrukning vid sändning

Hög 5 W, max 1.5 A

Hög 5 W, max 1.3 A

Mottagning

600 mA (max volym)

400 mA (max volym)

Stand-by

150 mA

90 mA

Temperaturområde

-25º C till +55º C

-25º C till +55º C

Sändaruteffekt

1 W, 2 W och 5 W

5W

LF-uteffekt

500 mW

800 mW

Klassning

IP55, MIL-STD 810 C,D,E,F

IP54, MIL-STD 810 C,D,E,F

Dimensioner

136 x 53 x 38,5 mm

111 x 58 x 36 mm

Vikt

340 g (inkl batteri och antenn)

320 g (inkl batteri och antenn)
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VHF Group
VHF Group är en av Nordeuropas ledande aktörer
inom radiokommunikation och har sitt huvudsäte i
Oslo. Fokus för koncernen är till hundra procent
inriktat på radiokommunikation. Koncernen har ett
heltäckande partnernät i Sverige, Norge och Danmark samt exklusiva samarbetspartners i de övriga
nordiska länderna och Baltikum - något som ger en
stor flexibilitet och enkelhet för dig som rör dig över
landsgränserna.
VHF Group är en tillväxtorienterad koncern med
egen kompetens inom marknadsföring, utbildning,
service, support, logistik, IT och administration. Vi
jobbar med globala och starka varumärken som vi
anpassar till våra kunders specifika behov. Denna
strategi har givit oss en stabil ekonomisk plattform
och därmed ger oss möjlighet att vidareutveckla
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vårt koncept för framtiden.
Vi har ett stort utbud av ledande leverantörer och
våra viktigaste kontakter omfattar bl.a. Sepura,
Damm och japanska Icom, för vilken vi också innehar generalagenturen.
Box 208 | 651 06 KARLSTAD | tel +46 54 67 05 00 | fax +46 54 67 05 50
info@srsab.se | www.srsab.se

Vi samarbetar nära med alla dessa leverantörer
och som ett resultat av detta har vi tillgång till såväl bra produktstöd som feedback från marknaden.
Detta innebär också att vi ansvarar och utför bl a

Pb 1, Oppsal | 0619 OSLO | tel +47 21 55 56 00 | faks +47 21 55 56 09
info@vhf.no | www.vhf.no

garantiservice för Icom och Sepura. Det här ger oss
spetskompetens på våra produkter vilket gör att vi
kan hålla en mycket hög supportgrad till våra kunder
då vi alltid har djup kunskap om tekniken.
Vår starka organisation och kompetens i kombi-

Baldersbækvej 31 | 2635 ISHØJ | tel +45 43 74 44 60 | fax +45 43 74 44 80
info@radiocom.dk | www.radiocom.dk

nation med ett heltäckande partner- och leverantörsnätverk ger oss en mycket framskjuten position
på den nordiska marknaden.

ul. Jaśkowa Dolina 75 B | 80-286 GDAŃSK | tel +48 58 355 26 63 | fax +48 58 719 36 81
srspolska@srspolska.pl | www.srspolska.pl

Återförsäljare

