
TC-700

Máy bộ đàm 
Chuyên nghiệp

Phù hợp MIL-STD-810C/D/E/F

Phát Thu

Tất cả thông số kỹ thuật đang được thử nghiệm theo TIA / EIA-603, và có thể 

thay  đổi mà không cần thông báo do sự phát triển liên tục.

Tổng  quan 
quan

Cự ly liên lạc được mở rộng

Âm thanh tuyệt vời

                                 TMTín hiệu HYT HDC2400  và HDC1200 

Bảo đảm an toàn

810C 

P/pháp    Quy trình

500.1      1

501.1      1,2

502.1      1

503.1      1

505.1      1

506.1      2

507.1      2

509.1      1

510.1      1

514.2     8,10

516.2     1,2,5

Phù hợp 

MIL-STD

Áp suất thấp

Nhiệt độ cao

Nhiệt độ thấp

Xóc nhiệt

Bức xạ mặt trời 

Mưa

Độ ẩm

Sương muối

Bụi

Rung

Xóc

810D 

P/pháp    Quy trình

500.2      1,2

501.2      1,2

502.2      1,2

503.2      1

505.2      1

506.2      2

507.2      2,3

509.2      1

510.2      1

514.3      1

516.3      1,4

810E 

P/pháp    Quy trình

500.3      1,2

501.3      1,2

502.3      1,2

503.3      1

505.3      1

506.3      1,2

507.3      2,3

509.3      1

510.3      1

514.4      1

516.4     1,4

810F 

P/pháp    Quy trình

500.4      1

501.4      1,2

502.4      1,2

503.4      1

505.4      1,2

506.4      1,2

507.4      1

509.4      1

510.4      1

514.5      1

516.5      1,4

Công suất phát

Điều chế

Tạp nhiễu và hài giả

Nhiễu FM 

Méo âm tần

5W/2W/1W (VHF)  4W/2W/1W (UHF)

16K F3E/11K F3E

-36dBm<1GHz   -30dBm>1GHz

45/40dB

5%

Độ nhạy thu

Độ chọn lọc

Điều chế giao thoa

Từ chối phản hồi tạp nhiễu

S/N

Công suất âm tần định mức

Méo âm tần định mức

0.25/0.35 V

70/60dB

65dB

70dB

45/40dB

1W

10%

Dẫy tần (MHz)

Dung lượng kênh

Độ rộng kênh (KHz)

Điện áp hoạt động (V)

Pin 

Thời gian hoạt động của pin (5-5-90 )

Độ ổn định tần số (ppm)

Nhiệt độ hoạt động      ( )

Trở kháng anten     ( )

Kích thước (RxDxC)(với pin & không anten )(mm)

Trọng lượng (với pin và anten)(g)

VHF: 136-174  UHF: 300-350  350-390  400-450  420-470  440-490   470-520  400-470  450-520

16

25 /20/12.5 

7.4 

1700mAh (Li-ion) 

khoảng 14 giờ

2.5 

-30~+60

50

122x55x35

316

U
K

2
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1
0

1
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Máy bộ đàm chuyên nghiệp
Tính năng nổi trội

TC-700
Khách hàng

Bảo vệ 
Chữa cháy 
An ninh sự kiện 
Kho, bãi
Công trình xây dựng 
Khách sạn

Tính năng mới

Phụ kiện

Phụ kiện 
tiêu chuẩn˚

Pin Li-ion (1700mAh)  BL1703�� ế sạc nhanh CH10L07

c khác nhau) ng khu v�ñ Adaptor sạc (100-240V) PS1009 (mã hàng hóa cho t�ë 

Bát cài  BC08 (tư�¡ng thich với BL1703) Dây đeo  RO04

Anten UHF / VHF 

Phụ kiện 
tùy chọn

Pin Ni-MH 1800mAh) 
BH1801

Bát cài  BC09 (tương thích với pin BH1801&BL2102)

Cáp lập trình cổng COM PC19

Cáp lập trình cổng USB PC26 

Pin  Li-ion (2100mAh)
 BL2102

Sạc đa h�Ù c  cho  pin  Li-ion/Ni-MH  
MCA03

Sạc dành cho xe ô-tô
CHV09

Adaptor đa sạc
 PS7002

Noise-Cancelling Remote 
Speaker Microphone 

(350-390MHz) SM13M2

Water Resistant Remote 
Speaker Microphone(IP56) 

SM13M1

Microphone có loa từ xa 
SM08M3

Tai nghe chỉ nghe có ống 
nghe trong suốt 

(chỉ sử dụng cho micophone 
có loa từ xa) ESS08

Tai nghe chỉ nghe 
(chỉ sử dụng cho micophone 

có loa từ xa) ESS07

Tai nghe kèm PTT & VOX 
ESM11

Tai nghe có MIC PTT &  VOX 
ESM12

Tai nghe vành tai kèm 
Microphone & VOX EHM16

Tai nghe vành D kèm 
MIC & VOX EHM15

Tai nghe hạng nhẹ kèm  PTT & 
VOX ECM12

Tai nghe giám sát 3 dây có ống
nghe trong suốt (màu be/đen) 

EAM16 / EAM15 

Tai nghe kèm MIC PTT & VOX
ống nghe trong suốt EAM12 

Tai nghe giám sát 2 dây có ống
nghe trong suốt (đen) EAM13

Tai nghe hạng nhẹ kích phát
bằng rung động từ cổ ELM01 
Tai nghe lích phát qua xương
tai EBM01

Tai nghe hạng nặng ECM14 
Tai nghe khử tiếng ồn

ECM13

Túi đeo trước ngực  LCBN13 
Bao da (có msc xoay) 
( pin mỏng / pin dày) 
LCBN41/ LCBN42

Dãy tần số làm việc được mở rộng  
Cho phép người dùng sự linh hoạt để chọn tần số của họ để sử dụng trong môi 
trường làm việc của mình.

Âm thanh mạnh mẽ
Tăng cường kỹ thuật nén âm giọng nói của HYT và tích hợp loa 
1W (có đường kính 40mm) đảm bảo chất rõ ràng, âm thanh sắc nét, 
ngay cả trong môi trường ồn ào.

Bảo vệ an toàn cho người sử dụng
An toàn và an ninh là yếu tố quan trọng cho các tổ chức hiện đại. Tính năng báo 
nguy khi làm việc một mình hay báo nguy khi ngã  (tùy chọn) và cảnh báo khẩn cấp 
được thiết kế để đảm bảo an toàn cho bạn trong trường hợp khẩn cấp hoặc tai nạn.

Xáo trộn âm thanh 
Duy trì liên lạc riêng tư và an toàn đang ngày càng quan trọng, với các thông tin nhạy
cảm . Tính năng xáo trộn âm thanh TC-700 tăng cường an ninh cho thông tin liên lạc
quan trọng của bạn nhất là an ninh công cộng và an ninh tư nhân.

Nói thầm
Tính năng “Nói thần” có nghĩa là ngay cả những thông điệp với âm lượng
nhỏ nhất có thể được truyền đi và hiểu rõ.

Thông báo kênh hoạt động
Tính năng cho phép máy bộ đàm thông báo vị trí kênh hiện tại khi bật hoặc chuyển
đổi kênh, cung cấp cho bạn tiện ích đáng chú ý.

                    TM Tín hiệu HYT HDC2400 và HDC1200 
                                                  TMHệ thống báo hiệu HYT HDC2400  và HDC1200 cho phép các tính năng bao gồm cả 

nhận dạng, cuộc gọi có giới hạn thời gian gọi, lưu trữ giọng nói, lấy lại dữ liệu, cuộc
gọi cá nhân, cuộc gọi nhóm, diệt & phục hồi, tin nhắn trạng thái, tin nhắn ngắn & 
truyền số liệu.
(Một số tính năng của trung tâm điều vận)
Tương thích với MDC1200, bao gồm chức năng mã hóa PTT ID/khẩn cấp , giải mã
kiểm tra bộ đàm , diệt & phục hồi, cuộc gọi cá nhân, cuộc gọi nhóm, quảng bá ...

Lý tưởng cho các chuyên gia cao cấp muốn có được thiết bị 
mạnh mẽ đáp ứng các nhu cầu liên lạc thông tin. TC-700 được 
sản xuất với công nghệ tiên tiến và đổi mới của HYT. Tăng 
cường kỹ thuật nén âm giọng nói và công suất loa 1W, đảm bảo 
âm thanh rõ ràng sắc nét ngay cả trong môi trường ồn ào. Kiểu 
dáng đẹp, thuận tiện khi sử dụng làm bạn hoàn toàn thoải mái 
giữ thông tin liên lạc với các thành viên.

Tự kiểm tra khi bật nguồn
  Máy bộ đàm tự kiểm tra tình trạng của hoạt động tự động khi bật nguồn, và 
phát ra cảnh báo nếu một lỗi xảy ra (ví dụ như lỗi CPU hay lỗi EEPROM), 
cho phép người sử dụng để phát hiện sớm lỗi của máy.

Tin nhắn nhúng & số serial 
Bộ nhớ của máy bộ đàm có thể lưu trữ tin nhắn bao gồm hồ sơ dịch vụ và 
chương trình, giúp quản lý dễ dàng bảo trì và dịch vụ; các tính năng cũng như 
nhận dạng máy thông qua bởi số serial .

Báo nguy khẩn cấp
Bấm phím khẩn cấp để phát ra báo động khẩn cấp, hoặc gửi ENI (Số nhận dạng 
khẩn cấp) / cùng với âm thanh báo động đến các thành viên trong đội hoặc đến 
các trung tâm điều vận 

Tự động liên lạc
Tính năng này đặc biệt hữu ích trong môi trường giao tiếp cao đòi hỏi, 
chẳng hạn như leo núi, thám hiểm, cứu nạn. Khi tính năng được kích hoạt, 
các đài phát thanh tiếng bíp khi người dùng đang di chuyển ra khỏi phạm vi 
giao tiếp.

Cho thuê máy bộ đàm
Tính năng giới hạn thời gian cho thuê máy mà một máy bộ đàm có thể được thuê. 
Các máy sẽ bị vô hiệu hóa khi thời gian thuê máy hết hạn 

Nâng cấp phần mềm (tùy chọn)
Cho phép chức năng mới được bổ sung để chứa các bản cập nhật trong tương lai.

PC Tuning
Cho phép dễ dàng bảo trì nhanh chóng

Lưu lại nhật ký tuần tra (tùy chọn)
Hệ thống tuần tra thời gian thực (hoặc không thời gian thực) truyền dữ liệu bao 
gồm các máy bộ đàm TC-700 hỗ trợ lưu lại nhật ký tuần tra phát TX-90, trung 
tâm điều khiển TM-800, phần mềm quản lý tuần tra, cáp truyền dữ liệu.

Báo nguy khi làm việc một mình
Tính năng cung cấp độ an toàn cao nhất cho những người làm việc từ xa với đội của họ. Người 
sử dụng không nên trả lời các âm báo động thường xuyên để tạo ra tình huống khẩn cấp, vì sau 
đó một thủ tục khẩn cấp được xác định được kích hoạt báo về đội của bạn về tình trạng của bạn

Báo nguy khi ngã (tùy chọn)
Khi tính năng được kích hoạt, máy sẽ tạo ra tín hiệu cùng với âm thanh khẩn cấp được kích hoạt 
nếu các máy bộ đàm nằm ngang hoặc ngược vị trí trong một thời gian nhất định. Đặt máy lại 
theo chiều dọc để vô hiệu hóa các trường hợp khẩn cấp.

Kiểm tra độ an toàn
Người sử dụng không nên trả lời các âm báo động thường xuyên để tạo ra tình huống 
khẩn cấp, vì sau đó một thủ tục khẩn cấp được xác định được kích hoạt báo về đội của 
bạn về tình trạng của bạn

Tai nghe giám sát 2 dây với tai
nghe không dây và vòng cổ

EWM03
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