
T82 EXTREME 
ПОРТАТИВНІ РАЦІЇ
ВИЙДІТЬ ЗА МЕЖІ 



ПОРТАТИВНА РАЦІЯ TALKABOUT
СВОБОДА ЗАВЖДИ

У парку з вашими дітьми, на пляжі з друзями або просто для завзятого любителя пригод, 
що насолоджується прогулянкою. Наш асортимент портативних рацій TALKABOUT — це 
чудовий спосіб підтримувати зв’язок, щоб ви могли зосередитись на особливих моментах. 
Маючи відстань охоплення до 10 км*, ці радіостанції являють собою незамінний аксесуар 
для тих, хто серйозно ставиться до пригод, витримує свій стиль і любить звичайне 
спілкування.

Рації TALKABOUT забезпечують надійну, миттєву комунікацію у режимі голосового 
бездротового зв’язку або за допомогою натискання кнопок, тому вам не потрібно ні про що 
турбуватися. Просто насолоджуйтесь життям і відчувайте особливі для вас моменти.

* Залежно від місцевості та умов використання.



СІМ’Ї ТА ДІТИ
ОСНОВНІ 

КОРИСТУВАЧІ

ПОРТАТИВНА РАЦІЯ TALKABOUT
ПІДКОРЮЙТЕ КОЖНУ ХВИЛИНУ
Наші високоякісні спортивні та вуличні рації TALKABOUT ідеально підходять для любителів 
екстремальних видів спорту, які потребують встановлення надійного двостороннього зв’язку 
під час своїх пригод. З ними дуже легко працювати. Високотехнологічні радіоприймачі 
оснащені різноманітними функціями для більш ефективного спілкування з родиною, друзями 
або членами команди. 

СПОРТ І ВІДКРИТА 
МІСЦЕВІСТЬ



* Залежно від місцевості та умов використання

TALKABOUT
T82 EXTREME
ВИЙДІТЬ ЗА МЕЖІ
TALKABOUT T82 EXTREME — це надійний 
супутник у подорожі, який знадобиться вам у 
найсуворіших пригодах. Завдяки ступіню
захисту IPx4, прилад T82 EXTREME є стійким 
до впливу погодних умов, він здатен 
працювати у найбільш несприятливих 
середовищах. Новий прихований дисплей 
полегшує здійснення викликів і вмикається, 
коли вам це потрібно. Проста кнопка для 
встановлення з’єднання полегшує 
налаштування.
Вбудований світлодіодний ліхтар забезпечує 
аварійне освітлення, коли це потрібно, щоб
ви могли прочитати вашу карту в темряві. 
Завдяки наявності важливих аксесуарів і 
діапазону роботи до 10 км*, TALKABOUT T82 
EXTREME підтримує зв’язок, коли ви 
перебуваєте на найскладніших трасах або на 
найвищих вершинах.

Все це запаковано у зручний чохол і доступне 
у трьох варіантах компонування: пакет на два 
прилади з усім необхідним для початку 
роботи, пакет на чотири прилади для більших 
груп і мікрофон з дистанційним динаміком, 
який дозволяє говорити і слухати, не 
тримаючи рацію у руках.



ОГЛЯД УПАКОВКИ



ОГЛЯД ПРОДУКЦІЇ



ПОКРАЩЕНІ ФУНКЦІЇ
МИ РОЗРОБИЛИ ЕКСКЛЮЗИВНУ 
TALKABOUT T82 EXTREME З 
ДОДАТКОВИМИ ФУНКЦІЯМИ, ЩОБ 
УПЕВНИТИСЬ, ЩО ВИ ЗМОЖЕТЕ ВИЙТИ ЗА 
МЕЖІ.

НАДІЙНІСТЬ, ПОГОДОСТІЙКІСТЬ, ЛЕГКЕ 
З’ЄДНАННЯ І ПРИХОВАНИЙ ДИСПЛЕЙ — ЦЕ 
ЛИШЕ ДЕЯКІ З ЦИХ НОВИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ.

TALKABOUT T82 EXTREME — це чудове 
додаткове обладнання, якщо ви займаєтесь 
сноубордингом, скелелазінням, катанням на 
велосипеді, походами у гори або катанням на 
лижах.



  

 
  

 

  

 

PMR446
БЕЗЛІЦЕНЗІЙНІ ЧАСТОТИ
РОЗПАКУЙТЕ І ВИРУШАЙТЕ У
ДОРОГУ
РАЦІЇ TALKABOUT ПРАЦЮЮТЬ НА НЕЗАЛЕЖНИХ 
ЧАСТОТАХ PMR446, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЛЕГКЕ, 
БЕЗКОШТОВНЕ КОРИСТУВАННЯ.
Експлуатація цього приладу не передбачає наявність підписки
і плату за дзвінки. Використовуючи 16 каналів з кодами 
приватного користування, які обираються користувачем
(121 код підключення на один канал), можна забезпечити
чіткий сигнал у діапазоні до 10 км*.

Рації TALKABOUT T82 EXTREME також сумісні з іншими 
раціями TALKABOUT і будь-яким радіоприймачем,
що працює на таких же частотах PMR446.

*      Залежно від місцевості та умов.
 



СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД
ВПЛИВУ ПОГОДНИХ УМОВ
IPx4
МІЦНИЙ І ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ
Випробуйте його у суворих умовах. TALKABOUT T82 
EXTREME має водонепроникний захист класу IPx4.
Цей показник гарантує захист від бризок води
незалежно від того, звідки вони надходять.
Рація TALKABOUT T82 EXTREME витримує дощ,
сніг та загалом важкі погодні умови. Про погоду
тепер можна не думати.



ПРОСТЕ НАЛАШТУВАННЯ
ПІД’ЄДНУЙТЕСЬ І ВИРУШАЙТЕ У 
ДОРОГУ
Легке з’єднання дозволяє вам, вашій родині або друзям 
одночасно запрограмувати усі рації на один канал і код. Тепер 
можна витрачати менше часу на підготовку і більше часу 
приділяти самій подорожі.



ПРИХОВАНИЙ ДИСПЛЕЙ

РІВНИЙ та ВИТОНЧЕНИЙ

Світлодіодний дисплей на TALKABOUT
T82 EXTREME активується, щоб 
надавати потрібну вам інформацію 
лише тоді, коли це необхідно. Ви 
побачите лише ті значки, які 
використовуються, — це робить 
здійснення викликів значно простішим. 
І, коли ви не використовуєте свою 
рацію, дисплей знаходиться у 
прихованому стані. У результаті ви 
отримуєте простий і витончений 
дизайн, який сподобається вам з 
першого погляду.



СВІТЛОДІОДНИЙ 
ЛІХТАРИК
НЕХАЙ БУДЕ СВІТЛО
У будь-якій пригоді важливо бачити, що ви робите і 
куди ви йдете. TALKABOUT T82 EXTREME має 
вбудований світлодіодний ліхтарик, завдяки чому ви 
можете потрапити у бажаний пункт призначення навіть 
у темряві.

Світлодіодний ліхтарик також дає вам змогу читати 
карти вночі та легко розглядати вміст рюкзаків і сумок. 
Тепер ви можете бути впевненими, що будете мати 
аварійне освітлення, коли це знадобиться.



**** Функцію аварійного виклику слід використовувати лише у разі виникнення дійсно надзвичайної ситуації. Компанія Motorola    
       Solutions не несе відповідальності за випадки, коли від групи, що приймає сигнал, не буде отримано відповіді на повідомлення про
       виникнення надзвичайної ситуації.  

ФУНКЦІЯ ВИКЛИКУ 
ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ
МИ НЕ ТІЛЬКИ ХОЧЕМО ЗБЕРЕГТИ ДЛЯ ВАС 
ЗВ’ЯЗОК В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПРИГОДАХ, МИ 
ХОЧЕМО ЩОБ ВИ БУЛИ В БЕЗПЕЦІ!  МИ 
РОЗРОБИЛИ ЕКСКЛЮЗИВНУ РАЦІЮ TALKABOUT 
T82 EXTREME З ДОДАТКОВОЮ АВАРІЙНОЮ 
ФУНКЦІЄЮ, ЯКОЮ ВИ МОЖЕТЕ СКОРИСТАТИСЯ 
У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ...

На бічній поверхні знаходиться кнопка виклику екстреної 
допомоги TALKABOUT T82 EXTREME — натисніть і утримуйте її 
протягом 3 с (після чого почне лунати гучний сигнал тривоги), а 
також активуйте функцію «вільні руки» (iVOX) для передачі 
виклику своїй групі, просячи про допомогу ****.



У стандартній комплектації TALKABOUT T82 EXTREME 
поставляється з акумуляторними батареями NiMH 800 мА*г. Це 
дає вам до 18*** годин роботи приладу, тому ви можете 
продовжувати свої дослідження.

Потрібно більше часу роботи? Без проблем! Можете 
використовувати додаткову акумуляторну батарею високої 
ємності 1300 мА*г, якої вистачає на період часу до 26*** годин.

TALKABOUT T82 EXTREME ГАРАНТУЄ, ЩО ВИ БУДЕТЕ ЗАЛИШАТИСЬ НА 
ЗВ’ЯЗКУ НАВІТЬ У НАЙБІЛЬШ ТРИВАЛИЙ ДЕНЬ ПРИГОДНИЦЬКОЇ ПОДОРОЖІ, 
ОСКІЛЬКИ ВИ КОРИСТУВАТИМЕТЕСЬ ЯК АКУМУЛЯТОРАМИ, ЯКІ 
ВХОДЯТЬ ДО КОМПЛЕКТУ, ТАК І СТАНДАРТНИМИ АА БАТАРЕЙКАМИ.

ПОДВІЙНЕ ЖИВЛЕННЯ

*** На основі стандартного використання циклу 5/5/90

Подвійне живлення
Використовуйте 

акумуляторні NiMH 
батареї у комплекті, або

3 батареї типу AA



Ми знаємо, що ви хочете використовувати свою 
TALKABOUT T82 EXTREME прямо на ходу, тому 
ми додали мережевий зарядний пристрій із 
кабелями micro USB. Цей зарядний пристрій має 
інтегрований Y-подібний кабель, тому ви можете 
одночасно заряджати дві рації.
Оскільки TALKABOUT T82 EXTREME має USB-
порт, ви можете підключити будь-який USB-кабель 
до комп’ютера або до блоку живлення для 
забезпечення швидкого заряджання.
Також можна використовувати додатковий 
автомобільний USB-перехідник, тому ви можете 
заряджати свою TALKABOUT T82 EXTREME у 
автомобілі під час переміщення до наступного 
пункту призначення.

ЗАРЯДЖАННЯ ЧЕРЕЗ MICRO USB

ЗАРЯДЖАЙТЕ, ДЕ ЗАХОЧЕТЕ



 ВІБРОРЕЖИМ

БУДЬТЕ ОБАЧНИМИ.
І НЕ ПРОПУСКАЙТЕ ВИКЛИКИ.

Налаштуйте рацію TALKABOUT T82 EXTREME на 
віброрежим замість мелодії виклику. Сигнал у вигляді вібрації 
особливо корисний у місцях, де сигнал виклику може бути 
нав’язливим, або у гучних середовищах, де 
надмірний шум може не дозволити вам почути 
звуковий сигнал. 



ПРОДОВЖУЙТЕ ВАШІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ.
Коли ви гуляєте по крутій гірській стежці, вам 
дійсно потрібно тримати руки вільними, щоб 
триматись за скелясту поверхню. Завдяки рації, 
що підтримує функцію iVOX/VOX, ви можете 
насолоджуватися зручним спілкуванням з 
використанням гарнітури (VOX) або без неї 
(iVOX) — при цьому вам не потрібно буде 
натискати кнопку. Нехай ваш голос робить всю 
роботу по активації мікрофона, щоб ви могли 
продовжувати свій рух, навіть не зупиняючись 
для здійснення виклику. 

«ВІЛЬНІ РУКИ»



ПЕРСОНАЛЬНІ НАКЛЕЙКИ
ПЕРСОНАЛІЗУЙТЕ ЇЇ.
Не забувайте про примітні ознаки, які роблять 
рацію лише вашою. TALKABOUT T82 EXTREME 
поставляється із серією наклейок для 
персоналізації, які допоможуть вашій рації 
виділитись із загальної маси. Хочете додати 
більше особистого? Створіть свої власні 
позначки за допомогою додаткових порожніх 
наклейок!



ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ФУНКЦІЙ

*  Залежно від місцевості та умов використання
 

ОСНОВНІ: 











PMR446 — ліцензія не 
потрібна 
Захист від впливу погодних 
умов IPх4 
Проста функція групового 
виклику 
Прихований дисплей 
Світлодіодний ліхтарик











 

16 каналів + 121 приватний
Подвійне живлення — стандартні лужні 
батарейки АА або акумуляторні батареї 
NiMH (входять до комплекту поставки)
Зарядний пристрій USB
Віброрежим
Дальність дії до 10 км*



ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

* Залежно від місцевості та умов використання.
 *** На основі стандартного циклу використання 5/5/90.

sbezugly
Размещенное изображение



В КОМПЛЕКТІ



















2 рації T82 EXTREME
2 пари гарнітур з 
мікрофоном (придатні для 
роботи з функцією VOX) 
2 ремінці
2 кліпси
2 акумулятори NiMH
1 зарядний пристрій з 
2 USB-роз’ємами
1 сумка для 
транспортування у руках 
16 наклейок для 
персоналізації 
Документація для 
користувача





















4 рації T82 EXTREME
4 пари гарнітур
з мікрофоном (придатні для 
роботи з функцією VOX)
4 ремінці
4 акумулятори NiMH
4 кліпси
2 зарядних пристрої 
з 2 USB-роз’ємами
1 сумка для 
транспортування у руках
32 наклейки для 
персоналізації
Документація для 
користувача

В КОМПЛЕКТІ



В КОМЛЕКТІ









2 рації T82 EXTREME
2 дистанційні 
спікер-мікрофони (ДМ)

2 кліпси
2 акумулятори NiMH
1 зарядний пристрій 
з 2 USB-роз’ємами
16 наклейок для 
персоналізації

 
Документація для 
користувача









В КОМПЛЕКТІ
СПІКЕР-МІКРОФОН

Дистанційний спікер-мікрофон для рації 
TALKABOUT кріпиться на вилогу вашої 
одежі або рюкзак, щоб ви могли вільно 
говорити, не тримаючи прилад у руках.

Це ідеальний аксесуар для катання на 
лижах, походів у гори і пересування на 
сноуборді.



ПОЗИЦІОНУВАННЯ  АСОРТИМЕНТУ
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TLKR T40/41 

TLKR T50 

TLKR T60/T61 

TLKR T80 

TLKR T80 

EXTREME 

TLKR T81 

HUNTER 

(ОДИНОЧНА) 

TLKR 

T92H20 

 TALKABOUT T82 

TALKABOUT  

T82 EXTREME 



Наявність обладнання залежить від законів і правил, що діють у певній країні. Усі зазначені характеристики є типовими, якщо не вказано інше. Вони 
можуть бути змінені без додаткового попередження. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і стилізований логотип M є товарними знаками або 

зареєстрованими фірмовими знаками компанії Motorola Trademark Holdings, LLC

www.motorolasolutions.com/talkabout 

ВИЙДІТЬ ЗА МЕЖІ

http://www.motorolasolutions.com/walkie-talkie



