
www.hyteraturkey.com

Hytera PD355 LF
Dünyanın ilk Dijital PMR 446 
telsiz serisi

Hytera'nın yenilikçi, lisanssız, el tipi mobil telsizleri dünyanın birincileri 
arasındaydı. Açık DMR standartlarında 446 MHz frekans aralığında 
çalışırlar
Kompakt tasarımı ve sezgisel kullanımı, bu telsizleri günlük işler için ideal 
bir arkadaş haline getirmektedir.



Telsiz

PD355LF 
Dijital PMR El Telsizi

Öne çıkan özellikler

Cazip ve çekici
Şık ve kompakt tasarımı ve sezgisel çalışması, günlük iletişimde PD355LF kullanım 
kolaylığı sağlar. toplam 160gr olup rahatlıkla taşınabilir ve hatta cebinizin içine kolayca 
sığabilir

Dijital ve Analog kullanım
PD355LF ETSI Digital Mobil ile uyumlu olarak geliştirilmiştir. Telsiz (DMR) 
standardnda DMR Tier I'e göre lisanssız çalışmayı destekler, aynı zamanda analogtan 
dijitale kesintisiz bir geçiş sağlamak için analog teknolojiler ve sinyallerle de eşit 
şekilde çalışabilir.

Programlı 32 Kanal 
Uygulanan dijital teknoloji sayesinde, 32 programlı kanal sunuyor. Bu kanallardan 
16'sı analog ve 16 adet dijital olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır.

Entegre Anten
Benzersiz entegre anten tasarımı, geniş bir antenin karmaşası ve büyüklüğü 
olmadan mükemmel sinyal ve kullanılabilirlik sağlar.

Düşük yatırım Hızlı başlangıç 
Sadece lisanssız DMR cihazları sayısız fantastik özellikler sunmakla kalmıyor, aynı 
zamanda dijital telsiz hayatına hızlı ve karmaşık olmayan bir başl angıç   s unuyor.

Uzun bataraya performansı
Dijital modda, lityum-ion pil (2000 mAh) sayesinde, (5-5-90 çalışma döngüsünde) en az 
12 saatlik çalışma süresiyle operasyonlarınızda kesintisiz iletişim imkanı sunar.

Ek fonksiyonlar

Dual mode: analog ve dijital arasında geçiş yapabilme

Bireysel çağrı, grup çağrısı ve all call çağrısı yapabilme

IP54 koruma sınıfı

Askeri standartları karşılar (MIL-STD-810 C/D/E/F/G )

64 karaktere kadar DMR mesajları destekleme

4 programlanabilir buton

Mikro USB ile programlama ve şarj edilebilme

Dijital ve analog kanalları aynı anda tarama yapabilir



ürün görselleri sadece referans amaçlıdır. Ürünler bu çizimlerden farklı olabilir.

Lithium-ion batarya  
(2000 mAh) BL2009

Kutu içeriği

El askı ipi RO01 Bel klipsi BC20/BC21

Şarj adaptörü
PS1044

Mikrofonlu kulaklık 
EHS16

Program kablosu 
(USB) PC69

Opsiyonel akseuarlar

Mikro USB şarj cihazı
(Micro USB)

Kablosuz şarj ünitesi
POA113

AYDINLATMALI LCD EKRANGELİŞTİRİLMİŞ DAHİLİ ANTEN

YÜKSEK BATARYA PERFORMANSIMİKRO USB İLE ŞARJ VE PROGRAMLAMA



Daha fazla bilgi için : 
www.hyteraturkey.com 
www.dengetelekomunikasyon.com
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Tüm teknik bilgiler fabrikada ve ilgili standartlara uygun olarak belirlenmiştir. 
Sürekli gelişim temelinde değişebilir.

Teknik bilgiler

PD355LF

Frekans aralığı UHF: 446,0 – 446,2 MHz

Desteklenen modlar • DMR Tier I (license-free DMR)
• PMR446 analogue mobile radio
• DMR Tier I in acc. with ETSI TS 102 

361-1/2/3

Kanal kapasitesi 32

Zone 16 

Bant genişliği 12.5 kHz (analog, dijital)

Battery ömrü
(5-5-90 duty cycle)

yaklaşık. 12 saat (dijital) 

Standart batarya 2000 mAh (lithium-ion battery)

Çıkış gücü 0.5 W

Frekans sapması ± 0.5 ppm

Anten empedansı

Dijital vocoder tipi AMBE +2™

Çalışma gerilimi 3.7 V

Koruma sınfı (IP) IP54

Şok ve titreşim koruması MIL-STD-810 C / D / E / F / G

Çalışma sıcaklığı - 30 °C to + 60 °C

Depolama sıcaklığı - 40 °C to + 85 °C

Boyutlar (H × B × T) 123 × 58 × 23 mm 

Ağırlık yaklaşık. 160 gr
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