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155
MHz • 28 kanaler
Kompakt jaktradio som är beprövad i skog, 
terräng och inom industrin i många år.

Lätt att använda och möjligt att program-
mera till särskild kanal efter tillstånd från 
post och telestyrelsen.

Jaktradion är vatten- och dammtät samt 
stöttålig, IP67 godkänd. Radion har inbyg-
gd FM radio, scanningfunktion, pilotton, 
tydlig LCD display och kan programmeras 
utifrån egna behov. Förprogrammerad för 
Sverige, Danmark och Norge.

EN LÄTTANVÄND OCH
PRISVÄRD JAKTRADIO SOM 
MER ÄN VÄL FYLLER DEN 
NORMALA JÄGARENS BEHOV.

Laddstation inkl. batteriladdare. I denna 
stattion laddar du även dina extrabatterier 
separat från handenheten.

Uttag för 3,5 mm
headset, monofon 
eller Secret Service kit.

Tydlig LCD Display för frekvensval 
och andra smarta inställningar.

Enkla och sköna knappar för meny-
inställningar, knapplåsning och byte 
av ljudkälla microfon/monofon, radio.

Sköna och smidiga knappar för
radio, scanning, sök och tal.

Vattentät. IP 67 100% dimtät

Batteri: 1.300 mAh Li-ion
Ytgångseffekt: 5/3/1W
Mått: 110*50*35 mm
Vikt: 227 gram
Antenn medföljande 170 mm
Räckvidd upp till: 7 km
Drifttid Upp till 10 tim

Bältesclips

Secret Service Kit NH
En öronmussla för den som inte vill att det skall synas alltför mycket. För den diskrete är 
Nordhunt secret service kit det optimala tillbehöret om du vill kommunicera med dina 
kamrater utan att ta upp jaktradion från fickan eller sitt fäste. Monteras i sidan på jaktradion 
och fixeras med skruv. På Nordhunt Secret Service kitet finns uttag för 3,5 mm hörselsladd 
till hörselkåpor med flera produkter.

Monofon NH
Monofon är det optimala tillbehöret 
om du vill kommunicera med dina 
kamrater utan att ta upp jaktradion 
från fickan eller sitt fäste. Monteras 
i sidan på jaktradion och fixeras 
med skruv. På monofonen finns 
uttag för 3,5 mm hörselsladd till 
tex hörselkåpor.
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Headset med PTT NH
Öronmussla med PTT knapp är det optimala tillbehöret om du vill kommu-
nicera med dina kamrater utan att ta upp jaktradion från fickan eller sitt 
fäste. Monteras i sidan på jaktradion och fixeras med skruv. På headsetet 
finns uttag för 3,5 mm hörselsladd till hörselkåpor med flera produkter.

Skogsantenn 
NH 420

Ökar räckvidden på jaktradion. 
Extra lång skogsantenn. 

Längd 420 mm.

JAKTRADIOPAKET
JAKTRADIO - HEADSET - SKOGSANTENN
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