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RADIOTELEFONY TALKABOUT 

KAŻDA CHWILA JEST TWOJA 
 
W parku z dziećmi, na plaży z przyjaciółmi czy po prostu na wędrówce  

w poszukiwaniu przygody – nasze radiotelefony konsumenckie TALKABOUT są świetnym 

sposobem na pozostawanie w kontakcie, abyś mógł skupić się na chwilach, które są dla Ciebie 

ważne. Dzięki zasięgowi wynoszącemu do 10 km* te radiotelefony są doskonałym akcesorium 

dla wszystkich, którzy poważnie podchodzą do przygody, stylu i prostoty łączności.  

 

Radiotelefony TALKABOUT zapewniają niezawodną, natychmiastową łączność bez użycia rąk 

lub po naciśnięciu przycisku, dzięki czemu możesz beztrosko cieszyć się życiem i zdobywaniem 

kolejnych pięknych chwil. 

* Depending on terrain and conditions.  



RODZINY I DZIECI ZWYKLI UŻYTKOWNICY 

KAŻDA CHWILA JEST TWOJA 
 

Nasze wysokiej klasy sportowe i przygodowe radiotelefony TALKABOUT są doskonałym wyborem dla 

entuzjastów sportów ekstremalnych, którzy potrzebują niezawodnej łączności radiowej podczas 

swoich przygód. Są łatwe w noszeniu, mają doskonałe specyfikacje i posiadają wiele funkcji 

pozwalających na bardziej efektywną łączność z Twoją rodziną, przyjaciółmi czy członkami zespołu.  

RADIOTELEFONY TALKABOUT 

SPORT I PRZYGODA 



TALKABOUT  
T82 EXTREME  

* W zależności od terenu i warunków.  

IDŹ JESZCZE DALEJ. 
  
Radiotelefon TALKABOUT T82 EXTREME to 

wytrzymały towarzysz najbardziej 

ekstremalnych przygód i podróży. Odporna na 

czynniki pogodowe konstrukcja (IPX4) modelu 

T82 EXTREME stawi czoła najtrudniejszym 

warunkom. Nowy, dyskretny wyświetlacz 

włącza się, gdy go potrzebujesz, ułatwiając 

łączność. Dzięki przyciskowi szybkiego 

parowania konfiguracja przebiega 

błyskawicznie. Wbudowana latarka LED 

zapewnia światło w sytuacjach awaryjnych, co 

umożliwia czytanie mapy po zapadnięciu 

zmroku. Niezbędne akcesoria i zasięg do 10 

km* sprawiają, że pozostaniesz w kontakcie 

nawet na najtrudniejszych szlakach i 

najwyższych szczytach. 

 

W komplecie otrzymujesz wygodny futerał. 

Radiotelefon jest dostępny w trzech wersjach: 

w zestawie podwójnym (2 szt.) ze wszystkimi 

niezbędnymi akcesoriami; w zestawie 

poczwórnym (4 szt.) dla większych grup; oraz 

w zestawie z mikrofonogłośnikiem 

umożliwiającym rozmowy bez sięgania po 

radiotelefon. 



OPAKOWANIA I ZESTAWY 

 



WIDOK OGÓLNY 

 



ROZBUDOWANE FUNKCJE 

 

WYPOSAZYLIŚMY RADIOTELEFON 

TALKABOUT T82 EXTREME W DODATKOWE 

FUNKCJE, ABYŚ MÓGŁ IŚĆ JESZCZE DALEJ. 

 

WYTRZYMAŁOŚĆ, ODPORNOŚĆ NA 

WARUNKI POGODOWE, SZYBKIE 

PAROWANIE I DYSKRETNY WYŚWIETLACZ – 

TO TYLKO KILKA Z TYCH FUNKCJI. 

 

Radiotelefon TALKABOUT T82  jest doskonałym 

dodatkiem, który może Ci towarzyszyć w przygodach 

podczas jazdy na nartach lub snowboardzie, 

wspinaczki, czy wędrówek pieszych i rowerowych. 

 

. 



PMR446  
CZĘSTOTLIWOŚCI BEZ ZEZWOLEŃ 

ROZPAKUJ I RUSZAJ. 

RADIOTELEFONY TALKABOUT PRACUJĄ NA 
CZĘSTOTLIWOŚCIACH PMR446 NIE WYMAGAJĄCYCH 
ZEZWOLEŃ, POZWALAJĄC NA ŁATWĄ PRACĘ PRZY 
NISKICH KOSZTACH. 
 
Brak opłat oraz 16 kanałów** z kodami prywatności do wyboru (121 

kodów na kanał) pozwalają zapewnić doskonałą jakość sygnału i zasięg 

do 10 km*. 

Radiotelefony TALKABOUT T82 EXTREME są również kompatybilne z 

innymi radiotelefonami TALKABOUT i z wszystkimi innymi 

radiotelefonami pracującymi na tych samych częstotliwościach PMR446. 

* W  zależności od terenu i warunków.  

** Prawne ograniczenie do 8 kanałów w Rosji. Patrz instrukcja obsługi.  



IPx4 WEATHERPROOF 

 
WYTRZYMAŁY I GOTOWY. 

Nie lękaj się ekstremalnych warunków. Radiotelefon 

TALKABOUT T82 EXTREME posiada stopień ochrony 

IPx4, zapewniający odporność na warunki pogodowe. 

Gwarantuje on ochronę przed bryzgami wody z 

dowolnego kierunku. 

Radiotelefon TALKABOUT T82 EXTREME jest odporny 

na działanie deszczu, śniegu i innych warunków 

pogodowych, dzięki czemu możesz swobodnie 

wędrować jeszcze dalej. 



ŁATWE PAROWANIE 

 
SPARUJ I RUSZAJ. 

Łatwe parowanie pozwala na jednoczesne zaprogramowanie 

wszystkich radiotelefonów w rodzinie lub grupie przyjaciół na ten sam 

kanał i kod. Możesz teraz poświęcać mniej czasu na przygotowania,  

a więcej na przygody. 



DYSKRETNY WYŚWIETLACZ 

 ELEGANCKI  

I WYRAFINOWANY. 
 
Wyświetlacz LED w radiotelefonie TALKABOUT T82 

EXTREME włącza się, by przekazać potrzebne 

informacje, tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz. 

Będziesz widzieć tylko te ikony, których używasz, co 

znacznie upraszcza łączność. Kiedy nie korzystasz 

z radiotelefonu, wyświetlacz jest ukryty. Efektem jest 

prosta i wyrafinowana konstrukcja, którą pokochasz 

od pierwszego spojrzenia. 



LATARKA LED 

ŚWIATŁO W KAŻDYCH WARUNKACH. 

Podczas każdej przygody kluczowe jest to, abyś mógł widzieć, 

co robisz i dokąd zmierzasz. Radiotelefon TALKABOUT T82 ma 

wbudowaną latarkę LED, dzięki której możesz dotrzeć tam, gdzie 

chcesz, nawet w ciemności.  

Latarka LED daje również możliwość odczytania map w nocy czy 

łatwego zaglądania do plecaków i toreb. Dzięki temu wiesz, że 

masz światło, które możesz wykorzystać w sytuacjach 

awaryjnych.  



FUNKCJA ALARMU 

 

**** Funkcja alarmu powinna być używana wyłącznie w przypadku rzeczywistego zagrożenia. Motorola 

Solutions nie ponosi odpowiedzialności za brak reakcji ze strony grupy odbierającej sygnał alarmowy. 

CHCEMY, ABYŚ PODCZAS SWOICH PRZYGÓD NIE 

TYLKO BYŁ KONTAKCIE – CHCEMY, ABYŚ BYŁ TEŻ 

BEZPIECZNY! WYPOSAŻYLIŚMY RADIOTELEFON 

TALKABOUT T82 EXTREME W FUNKCJĘ ALARMU. 

NA WSZELKI WYPADEK. 

 

Na ściance bocznej radiotelefonu TALKABOUT T82 EXTREME 

znajduje się przycisk alarmowy – naciśnij i przytrzymaj go przez 3 

sekundy, a rozlegnie się głośny alarm i uruchomione zostanie 

nadawanie w trybie głośnomówiącym (iVOX), abyś mógł poprosić 

innych członków Twojej grupy o pomoc****. 



Radiotelefon TALKABOUT T82 EXTREME jest standardowo 

dostarczany z akumulatorami NiMH o pojemności 800mAh NiMH. 

Zapewniają one do 18*** godzin, dzięki czemu możesz więcej czasu 

poświęcić na przygody.  

Potrzebujesz jeszcze dłuższego czasu pracy? Żaden problem! Możesz 

skorzystać z opcjonalnego akumulatora o dużej pojemności (1300mAh), 

zapewniającego do 26*** godzin pracy. 

DZIĘKI TALKABOUT T82 EXTREME POZOSTANIESZ W KONTAKCIE PRZEZ 

CAŁY, DŁUGI DZIEŃ NA WYPRAWIE – MOŻESZ KORZYSTAĆ Z 

DOŁĄCZONYCH AKUMULATORÓW LUB ZE STANDARDOWYCH BATERII AA. 

PODWÓJNE ZASILANIE 

 

*** Przy standardowym użytkowaniu w cyklu 5/5/90. 

Podwójne zasilanie 
Korzystaj z dołączonych 

akumulatorów NiMH  

lub z 3 baterii AA 



ŁADUJ, GDZIE TYLKO CHCESZ. 
 

Wiemy, że chcesz korzystać ze swojego radiotelefonu 

TALKABOUT T82 EXTREME będąc w ruchu, więc 

dołączyliśmy ładowarkę sieciową z przewodem micro 

USB. Ładowarka posiada rozgałęziony przewód, 

dzięki czemu możesz ładować dwa radiotelefony 

jednocześnie.  

Ponieważ TALKABOUT T82 EXTREME posiada port 

USB, możesz podłączyć dowolny przewód USB do 

komputera lub powerbanka w celu szybkiego 

ładowania.  

 

Dostępna jest również opcjonalna samochodowa 

ładowarka USB, dzięki której możesz ładować swój 

radiotelefon TALKABOUT T82 EXTREME w 

samochodzie podczas jazdy do kolejnego celu Twoich 

wędrówek.  

ŁADOWANIE MICRO USB 

 



SYGNAŁ WIBRACYJNY 

 

BĄDŹ DYSKRETNY. 

I NIE PRZEGAP ŻADNEGO POŁĄCZENIA. 

 

Możesz włączyć sygnał wibracyjny zamiast dźwiękowego w swoim 

radiotelefonie TALKABOUT T82. Sygnał wibracyjny jest szczególnie 

przydatny w miejscach, gdzie sygnał dźwiękowy może przeszkadzać, 

albo w głośnym otoczeniu, gdzie trudno usłyszeć dźwięk 

przychodzącego połączenia. 



EKSPLORUJ BEZ PRZESZKÓD. 

Gdy wędrujesz po stromym górskim szlaku, musisz 

mieć wolne ręce, aby móc radzić sobie w trudnym 

skalistym terenie. Dzięki radiotelefonom z funkcją 

iVOX/VOX możesz cieszyć się wygodną łącznością 

za pośrednictwem zestawu słuchawkowego (VOX) 

lub bez zestawu (iVOX) bez potrzeby naciskania 

przycisku. Twój głos automatycznie uruchamia 

mikrofon, dzięki czemu nie musisz się zatrzymywać, 

aby nawiązać połączenie.  

BEZ UŻYCIA RĄK 

 



NAKLEJKI DO PERSONALIZACJI 

 
OZNACZ PO SWOJEMU. 

Nigdy już nie będziesz się zastanawiać, który 

radiotelefon jest Twój. TALKABOUT T82 EXTREME 

jest dostarczany z naklejkami do personalizacji, które 

pozwolą na wyróżnienie Twojego radiotelefonu pośród 

innych. Chcesz go oznaczyć jeszcze inaczej? Stwórz 

własny wzór na dodatkowych pustych naklejkach! 



PEŁNA GAMA FUNKCJI 

 

* W zależności od terenu i warunków.  

** W Rosji ograniczenie prawne do 8 kanałów. Patrz instrukcja obsługi.  

NAJWAŻNIEJSZE CECHY: 

 

 PMR446 – bez zezwoleń 

 Odporność na warunki 

pogodowe IPx4 

 Funkcja łatwego parowania 

wywołań grupowych 

 Dyskretny wyświetlacz 

 Latarka LED 

 16 kanałów** plus 121 kodów prywatności 

 Podwójne zasilanie – standardowe baterie 

alkaliczne AA lub akumulatory NiMH  

(w zestawie) 

 Ładowanie przez USB 

 Alarm wibracyjny 

 Zasięg do 10km* 



PEŁNA GAMA FUNKCJI 

* W zależności od terenu i warunków.   

** W Rosji ograniczenie prawne do 8 kanałów. Patrz instrukcja obsługi  

***Przy standardowym użytkowaniu w cyklu 5/5/90 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

Model: Talkabout T82 EXTREME 

Kolor: żółty/czarny 

Pasmo częstotliwości: PMR446 

Moc nadajnika 500 mW 

Odstęp międzykanałowy: 12,5 Khz 

Liczba kanałów: 16 + 121 kodów prywatności** 

Waga: 197 g ( z klipsem i akumulatorem) 

Zasięg: do 10 km 

Wymiary (szer./gł./wys.): 5,7 x 18,1 x 3,3 cm 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 

ZESTAW             ZESTAW             ZESTAW 

PODWÓJNY       POCZWÓRNY         RSM 

2 radiotelefony   4 radiotelefony 2 radiotelefony 

2 klipsy 4 klipsy 2 klipsy 

Ładowarka  2 ładowarki Ładowarka 

sieciowa z 2 sieciowa z 2 sieciowa z 2 

wtykami Micro wtykami Micro wtykami Micro 

USB USB USB 

2 akumulatory 4 akumulatory 2 akumulatory 

NIMH  NIMH NIMH 

2 smycze  4 smycze - 

2 zestawy 4 zestawy 2 mikrofonogłośniki 

słuchawkowe słuchawkowe 

Instrukcja  Instrukcja Instrukcja 

obsługi obsługi obsługi 

Futerał Futerał Futerał 

Naklejki do Naklejki do Naklejki do 

personalizacji personalizacji personalizacji 

( 16 szt.) ( 32 szt.) ( 16 szt.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNKCJE 

Dyskretny wyświetlacz  

Latarka LED  

Skanowanie kanałów  

VOX 

Automatyczna blokada szumów 

Nasłuch kanałów 

Przycisk alarmowy 

Łatwe parowanie 

Nasłuch dwóch kanałów 

 

ELEMENTY MECHANICZNE 

Blokada klawiatury   

Wskaźnik poziomu baterii/akumulatora 

Klips do paska 

Gniazdo Micro USB do ładowania 

Gniazdo słuchawkowe typu jack 2,5 mm 

Odporność na warunki pogodowe IPx4  

 

ALARMY 

20 sygnałów wywołania 

Alarm wibracyjny 

Dźwięki klawiszy 

Dźwiękowy sygnał potwierdzenia/Roger 

 

ZASILANIE 

Akumulator NiMH (w zestawie) 

Kompatybilny ze standardowymi bateriami AA 

 

CZAS PRACY NA BATERII 

Akumulator NiMH 800 mAH (w zestawie) – do 18 

godzin*** 

Akumulator NiMH 1300 mAH (opcjonalny) – do 

26 godzin*** 



W OPAKOWANIU 

 

 2x radiotelefon T82 

EXTREME 

 2x zestaw słuchawkowy z 

mikrofonem na pałąku (z 

funkcją VOX)  

 2x smycz 

 2x klips do paska 

 2x akumulator NiMH 

 1x ładowarka z 2 wtykami 

USB 

 1x futerał 

 16x naklejki do personalizacji 

 Dokumentacja 

 



 4x radiotelefon T82 EXTREME 

 4x zestaw słuchawkowy z 
mikrofonem na pałąku (z 
funkcją VOX)  

 4x smycz 

 4x akumulator NiMH  

 4x klips do paska 

 2x ładowarka z 2 wtykami USB 

 1x futerał 

 32x naklejki do personalizacji 

 Dokumentacja 

W OPAKOWANIU 

 



W OPAKOWANIU 
ZDALNY MIKROFONOGŁOŚNIK 
 

Zdalny mikrofonogłośnik do Twojego 

radiotelefonu TALKABOUT może być 

przymocowany do kurtki lub plecaka, dzięki 

czemu możesz rozmawiać bez potrzeby 

trzymania radiotelefonu w ręce. 

 

Jest to doskonałe akcesorium do jazdy na 

nartach, snowboardzie czy do wędrówek 

pieszych. 



POZYCJONOWANIE  

W GAMIE PRODUKTÓW 
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TLKR T40/41 

TLKR T50 

TLKR T60/T61 

TLKR T80 

TLKR T80 

EXTREME 

TLKR T81 

HUNTER 

(SINGLE) 

TLKR 

T92H20 

 TALKABOUT T82 

TALKABOUT  

T82 EXTREME 



Dostępność jest zależna od przepisów prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach. Wszystkie podane specyfikacje są typowe, o ile nie podano 
inaczej, i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS i Stylizowane Logo M są znakami 

towarowymi należącymi do Motorola Trademark Holdings, LLC i są wykorzystywane zgodnie z licencją. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich właścicieli.  
© 2017 Motorola Solutions, Inc.Wszelkie prawa zastrzeżone 

www.motorolasolutions.com/talkabout  

IDŹ DALEJ 

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

