
Ekran z pozycją Ekran nawigacyjnyWidok menu

Radiotelefon unosi się na wodzie i świeci. Wybranie klawisza 
DISTRESS, gdy urządzenie znajduje się w wodzie, uruchomi 
nadawanie sygnału w niebezpieczeństwie MOB. 

Wbudowany odbiornik DSC w sposób ciągły 
monitoruje kanał 70. Wywołwywania w 
niebezpieczeństwie są wykonywane za pomocą 
przycisku DISTRESS

Duży czytelny ekran o przekątnej 2.3” zapewnia widoczność 
nawet w pełnym słońcu. Wielkosć ekranu sprawia, że 
wszystkie wyświetlane dane są  bardzo czytelne. 

Dzięki zastosowaniu innych klawiszy, wtapiających się do 
obudowy, radiotelefon IC-M93D jest najcieńszym urządzeniem 
tego typu oferowanym na rynku. 

Operowanie urządzeniem oraz dostęp do funkcji jest bardzo 
łatwy, dzięki zastosowaniu czterech klawiszy kierunkowych.

Przycisk DISTRESS



Dystrybucja w Polsce:  
 
Escort Sp. z o.o. 
ul. Gen. D. Chłapowskiego 8 
71-103 Szczecin tel. 914310400,  
e-mail: sales@escort.com.pl, www.escort.com.pl 

 
 

 
 

 

 

 

Zintegrowany odbiornik GNSS  

Wbudowany odbiornik GNSS, 

zapewnia dane o pozycji, 

prędkość oraz namiar. 

Korzystając z systemów GPS, 

GLONASS QZSS oraz SBAS.  

 

Aktywna redukcja szumów 

Funkcja cyfrowo usuwa szumy 

zarówno z dźwięków 

nadawanych jak i odbieranych. 

Zapewniając czystą jakość 

komunikacji w głośnym 

środowisku morskim.  

  

W komplecie z szybką 

ładowarką, BC-220 

Ładowarka BC-220, ładuje 

baterię BP-285 w 2.5 godziny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne cechy:  

- Wodoszczelność IPX7. 

- Funkcja prowadzenia 

nawigacji z aktualnej pozycji 

do punktu drogi.  

- Funkcja AquaQuake™. 

- Funkcja Podwójnego/ 

potrójnego nasłuchu. 

- 4 stopniowy wskaźnik 

poziomu naładowania 

baterii . 

- Funkcja ulubionych 

kanałów.  

- Opcjonalny wodoodporny 

mikrofon HM-165, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogólne  

Zakres częstotliwości  
TX 
RX  
CH70 

 
156.000-161.450MHz 
156.000-163.425MHz 
156.525MHz 

Typ emisji  16K0G3E 

Zasilanie 7.2V DC 

Pobór mocy  
TX 
RX 

 
1.5A 
450mA/250mA 

Temperatura pracy  -15st. C +55st. C 

Impedancja anteny  50 Oh.  

Wymiary  57x144.6x 38.5mm 

Waga  300g 

Nadajnik  

Moc wyjściowa  5W/1W 

Odchylenia od 
częstotliwości  

+/-5kHz 

Stabilność 
częstotliwości  

+/-1.5kHz 

Emisje niepożądane 0.25µW 

Nadajnik 

Czułość -6dBµ 

Czułość przy funkcji 
squelch 

-6dBµ 

Czułość sąsiednich 
kanałów  

70dB 

Intermodulacja  68dB 

Przedstawiciel:  

Zestaw zawiera: 
- Zasilacz BC-123SE 
- Ładowarka BC-220 
- Bateria BP-285 
- Klips do paska MB-133 
- Antena FA-SC59V 


