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Klein, Licht,
Krachtige prestaties.

De TK-3601DE, een  licentievrije dPMR446 portofoon, 
is compact, licht, beschikt over uitstekende 
functionaliteiten om interferentie te voorkomen en 
dit met zowel digitale als analoge interoperabiliteit 
voor radiocommunicatie.

OPTIES

KNB-81L 
Li-ion batterij 
(3,6 V / 2200 mAh)

KSC-50CR
Laadeenheid (idem als  
standaard meegeleverd)

KSC-44SL
Enkelvoudige AC-adapter 
(idem als standaard meegeleverd)

KSC-44ML
Meervoudige AC-adapter 
(tot 6 eenheden)

KPG-186U
USB-programmeerkabel  
(1-pin)

EMC-13
Speldmicrofoon met  
oortelefoon en PTT

EMC-14
Speldmicrofoon met oortelefoon 
(rond het oor) & PTT

KHS-7A-SD
Hoofdtelefoon > 1 oorstuk  
& “Boom”-microfoon, PTT

KHS-10-OH-SD
Robuuste ruisonderdruk-
kende hoofdtelefoon (over 
het hoofd)

KHS-37
Hoofdtelefoon (rond het oor)

KHS-44BL
Hoofdtelefoon > 1 oorstuk  
& handmicrofoon

KHS-45
Hoofdtelefoon > oordopje 
& microfoon

KHS-46
Hoofdtelefoon > zwenkbaar 
oorstuk (C-stijl) & microfoon

KHS-47
Hoofdtelefoon > oorstuk 
(D-stijl) & microfoon

KBH-14
Riemclip (idem als standaard 
meegeleverd)

KBH-21
Lange riemclip

KHB-22
Zwenkbare riemclip met  
houder portofoon

ALGEMENE SPECIFICATIES TK-3601DE
Frequency Range 446.0 ~ 446.2 MHz 

Preset 32-frequencies (Digital) / 16-frequencies (Analogue)

Number of Channels 48 ch (16 ch x 3 zones)

Channel Spacing 6.25 kHz (Digital) / 12.5 kHz (Analogue)

Operating Voltage 3.8 V DC ± 10%

Battery Life with KNB-81L 
– 5-5-90 duty cycle –*1

± 14 hours (battery saver off) 
± 19 hours (battery saver on)

Operating Temp. Range -10°C ~ +60°C

Frequency Stability ± 1.0 ppm

Dimensions (W x H x D) 50 x 94 x 27 mm – Projections not included –

Weight (net) 160 g (radio with KNB-81L)

RF Power Output 0.5 W e.r.p.

Audio Output 750 mW (internal) / 100 mW (external)

*1 Based upon 5% transmit / 5% receive / 90% standby (standard duty cycle)

• Specifications are measured according to applicable standards.  
• Specifications shown are typical and subject to change without notice, due to advancements in technology.  
• ProTalk® is registered trademark of JVCKENWOOD Corporation.

Compact,
maar krachtige prestaties.

Digital, 

zonder de analoge modus te vergeten.
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Stel uw medewerkers met elkaar in verbinding en 
verhoog zo het niveau van uw klantenservice.  
Managers, kassamedewerkers en beveiligings- 
personeel worden op de hoogte gehouden van  
elke behoefte en op elk gewenst moment.

Geef voorrang aan het geluksgevoel van uw gasten 
door in te spelen op hun behoefte en dit dankzij uw 
onderling verbonden personeel. Al uw medewerkers 
kunnen, vanaf aankomst tot vertrek, instaan voor een 
zorgeloos verblijf van uw gasten.

Creëer een klassevolle eetervaring voor uw gasten 
door uw medewerkers met elkaar in verbinding te 
stellen. Het management kan ten allen tijde worden 
bereikt, uw maître d’hôtel kan wachttijden mini-
maliseren en keukenpersoneel staat in direct contact 
met het zaalpersoneel.

Optimaliseer het functioneren van uw school door 
leraren, administratie en al het gewenste personeel met 
elkaar te verbinden. Verhoog de beveiliging door een 
onmiddellijke reactie van uw medewerkers.  
Hou studentenbewegingen en - bijeenkomsten onder 
controle door een rechtstreekse communicatie tussen 
uw personeel.

Ideaal voor
• Managers en beveiligingspersoneel  
• Kassa- en verkooppersoneel  
• Kantoormedewerkers en voorraadbeheerders

Ideaal voor
• Managers  
• Receptie- en conciërgepersoneel  
• Onderhouds- en schoonmaakpersoneel

Ideaal voor
• Managers en kassiers • Bar- en bedienend personeel 
• Keukenpersoneel • Parkeerwachters

Ideaal voor
• Leraren en secretariaat • Coaches en verplegend personeel  
• Beveiligings- en onderhoudspersoneel

Zaken doen wordt kinderspel met dit verfijnde design

Sterkere samenwerking, dankzij communicatie 
verhoogt de kwaliteit van teamwerk

Licht en compact, met bediening voor 3 zones
Slank ontwerp, compacte behuizing en een gewicht van amper ± 160 g.  
Deze portofoon is voorzien van een bijkomende “Zone 3” (digitaal), bovenop 
de bestaande “Zone 1” (analoog) en “Zone 2” (digitaal), waardoor interferentie 
wordt vermeden.

Audiovermogen van 750 mW
Zelfs in een lawaaierige omgeving kunt u het gesprek duidelijk horen.

Gemoduleerde toonoverdracht
Kies uit 6 soorten meldingsgeluiden.

Scan
Zoek snel naar kanalen die worden gebruikt voor oproepen van andere  
radio-eenheden. De zoekopdracht wordt onmiddellijk hervat na ontvangst van 
het signaal.

Tweede PTT
Naast het hoofdkanaal is het gebruik van een ander kanaal voor standby en  
verzending mogelijk. Deze functie is handig voor het geven van diverse  
instructies aan verschillende personeelsleden.

Instelbare Power-on-LED
Kies uit 7 LED-kleuren die oplichten wanneer de stroom wordt ingeschakeld. 
Kleuren kunnen worden ingesteld om verschillende eenheden te identificeren.

MIL-STD & IP67
Voldoet aan 11 militaire normen van de Verenigde Staten (MIL-STD), IP67 – 
bescherming tegen stof en onderdompeling en IP54/55 – bescherming tegen 
waterstralen.

 Selectie van de Zone  Vergrendelen van het bezette kanaal   Gesproken aankondiging  VOX / Semi-VOX  Time-out Timer  Accubesparing  Inkomende oproepmelding  PTT-knop  Kanaalnaam 
verbergen   Audio-effect  Oortelefoon-modus  Gemeenschappelijke ID  Lookback    Analoog  QT / DQT  Compander  Waarschuwing oproep 

Andere functies

TK-3601D KNB-81L KSC-50CR KSC-44SL KBH-14

Alles-in-één pakket


