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Midland 220
Mulitistandardowy radiotelefon CB wielkości 1 DIN

Midland 220 jest najnowszym mulitistandardowym radiotelefonem CB, o wymiarach 1 DIN z głośni-
kiem umieszczonym na froncie obudowy.

Wielkość 1 DIN radiotelefonu powoduje, że jego instalacja jest bardzo prosta i łatwa (w zestawie mon-
tażowym znajduje się typowa kieszeń 1 DIN).

Midland 220 jest wyposażony w nowoczesny system ESP2, który redukuje zakłócenia i szumy audio. 
Pozwala on łatwiej i wyraźniej słuchać nawet bardzo zniekształcone sygnały.

Zarówno przyciski jak i pokrętła sterujące są dobrze widoczne, a ich obsługa intuicyjna. Duży, wyświet-
lacz ciekłokrystaliczny LCD, może być podświetlany - do wyboru – w jednym z 7 kolorów, co zapewnia 
bardzo dobrą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Pozwala także na dopasowanie koloru 
wyświetlacza, do koloru oświetlenia deski rozdzielczej pojazdu.
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Radio typu multistandard     
   Wielkość 1 DIN
   Głośnik umieszczony na froncie obudowy
   Modulacja (rodzaje emisji): AM – FM
   ESP2: system redukcji szumów
   Kanały: w zależności od kraju w którym ma być używany
   Moc: 1W/4W (w zależności od kraju w którym ma być używany)
   Gniazdo mikrofonu: 6 pin
   Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD (7 kolorów do wyboru)
   2 pamięci
   Przycisk EMG
   Wyświetlany kanał lub częstotliwość (do wyboru)

Kolor obudowy: czarna

Zawartość opakowania:
   radiotelefon Midland 220
   mikrofon, uchwyt montażowy, śruby montażowe, 
 kieszeń typu DIN

DaNE tEchNIcZNE:

 OgólNa
Kanały    w zależności od pasma częstotliwości
Zakres częstotliwości  25.615-30.105 MHz
Kontrola częstotliwości   petla fazowa PLL
Temperatura pracy   od –10o do 55 st. oC
Cykl pracy    5/5/90 (1 godzina pracy)
Wymiary dł./szer./wys.  170/170/52 mm
Waga     1,02 kg

ODbIORNIK
Typ układu     Superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
Czułość    < 1uV dla 20dB SINAD
Moc wyjściowa audio @10% THD >4.0W @ 8 Ohm (zewnętrzny głośnik)/ >2.0 W @ 8 Ohm 
     (wewnętrzny głośnik)
Zniekształcenia audio  mniejsze niż 3% @ 1KHz
Pobór mocy w trybie   
czuwania  „stand by”   <200 mA

NaDajNIK
Moc wyjściowa   4W @ 13.8 V DC
Modulacja    FM: 1,8KHz + 0,2KHz / AM: 85% - 95%
Pobór prądu    < 1000 mA (bez modulacji)
 
Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
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