DIGITAL PERSONSÖKARE
SCOPE GEO 84Z AA

8/4 raders
textsökare

Robust utförande för
krävande användning
Stor tydlig display
för maximal läsbarhet
Mycket kraftig summer (+90dBA)
Dockningsstation
med många möjligheter
Zoombar
Stort minne

4 raders läge (6 mm texthöjd)

8 raders läge (3 mm texthöjd)

Nu är den här; den ultimata sökaren med STOR
display och en mycket kraftig summer
Som tillval finns en intelligent laddnings/dockningsstation med många
möjligheter.

DIGITAL PERSONSÖKARE, GEO 84Z AA
När det verkligen gäller
GEO 84Z AA är en digital personsökare för krävande användare.
Den har en STOR bakgrundsbelyst display för god läsbarhet. Den
har en extremt kraftig summer och en stark vibrator.
Anpassningsbar och stort minne
GEO 84Z AA har många individuella larm, 32 st. för att vara exakt. Sökaren kan lagra upp till 60 meddelanden och upp till
20.000 tecken (ungefär 10 fullskrivna A4). Alla meddelanden
tidsstämplas per automatik.
Laddare/Dockningstation med inbyggd summer.
Laddare/dockningsstation (beställs separat) är en av styrkorna
med GEO 84Z AA, förutom att ladda det inbyggda batteriet finns
det en inbyggd ÄNNU kraftigare summer (+95dBA). Nu behöver
man inte riskera att inte höra den även om man sover djupt.
Man kan automatisk med hjälp av dockningstationen koppla bort
vissa RIC koder för att inte i onödan bli störd.
Programmerbar
Den programmeras via dockningsstationen, en del inställningar
kan faktiskt ställas in manuellt utan dockningsstation, tänk vad
enkelt om du vill själv önskar stänga av eller aktivera vissa RIC
koder, som även kan namnges! Funktionen är lösenordsskyddad
för maximal säkerhet.
Enkelt handhavande
Sökaren har en bakgrundsbelyst display för tydlig avläsning,
man ställer själv in om texten skall presenteras på 8 rader för
stor samtidig informations-presentation eller på 4 rader för maximal läsbarhet. Menyn är användarvänlig genom att ikoner används.
Tillbehör
Laddare/Dockningstation inklusive:
Inbyggd förstärkt summer (+95dBA)
Högintensitets blixtlarm
Reläutgång
Yttre antenn, i dockningsstationen finns inbyggd antennförstärkare
USB port för programmering samt datautgång/logg
Intelligent laddare
Standardladdare med mute funktion av ljud, nu behöver man
aldrig slå av sökaren.

Tekniska data
8 X 4 adresser individuellt
valbar av/ton/numeriskt/
text
Auto-Scroll
Påminnelsefunktion för olästa meddelanden
Programmeringsmöjlighet
”Over the Air)
Out of range funktion
12/24 timmars visning
Klocka med alarm
Mått 79 x 54 x 25 mm
Ljudtryck 90 dB vid 30 cm
Vikt 60 gram exkl. batteri
(AA):
Protokoll:POCSAG
Frekvensområde VHF, UHF
Batterilivslängd: ca 5 veckor
vid 8 sökningar/dag

Läderväska
Säkerhetssclips
”Kudd” vibrator (kopplas in i dockningsstationen)
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