
Midland M-30, to kolejny po M-10 i M-20, najbardziej zaawansowany model 

serii „M”. 

Można używać go w pojazdach wyposażonych w pokładową instalację 

elektryczna o napięciu zarówno 12V jak i 24V. 

Posiada wszystkie funkcje znane z najbardziej zaawansowanych radii CB, 

dodatkowo także możliwość zaprogramowania 6 kanałów z przypisanymi do 

nich indywidualnie ustawieniami 
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Szeroki, czytelny, kolorowy wyświetlacz pokazuje numer kanału i aktualnie używane, bądź przypisane 

opcje. 

Midland M-30 dysponuje cyfrową, automatyczną blokadą szumów z 9 poziomową regulacją, dbającą 

o komfortowy odsłuch oraz wzmacniaczem w torze akustycznym uwypuklającym niskie tony. 

Można zapamiętać do 8 kanałów i przyporządkować kanałom 9 i 19 szybki dostęp. 

Radio, w odróżnieniu od innych modeli posiada reflektometr z funkcją zabezpieczenia (regulowaną 

przez opcjonalne oprogramowanie) chroniącą radio w przypadku zbyt dużego współczynnika SWR. 

Spośród wielu funkcji M-30 warto zwrócić uwagę na jednoczesny nasłuch dwóch kanałów, 

automatyczne włączanie/wyłączanie oraz wyświetlanie numeru kanału razem z częstotliwością. 

Mikrofon ze złączem RJ45 zawiera 2 przyciski zmiany kanałów i trzeci wywołania kanału 

priorytetowego. 

M-30 można programować za pomocą opcjonalnego zestawu PRG-30 kod C1318. 

 

Podstawowe funkcje 

• Multifunkcyjne CB z 6 programowanymi przyciskami 

• Kolorowy wyświetlacz TFT 

• Zasilanie 12-24V 

• Metalowa obudowa 

• Wyświetlanie numeru kanału lub numeru kanału razem z częstotliwością 

• Modulacja AM/FM 

• Automatyczna, regulowana, cyfrowa blokada szumów 

• Reflektometr 

• Regulowana czułość odbiornika 

• Skaner 

• Jednoczesny nasłuch dwóch kanałów 

• Roger Beep – dźwięk końca transmisji 

• Szybki dostęp do kanałów 9/19 i priorytetu 

• Noise Blanker – reduktor zakłóceń 

• Wzmacniacz częstotliwości akustycznych 

• Ochrona przed odwróceniem polaryzacji prądu zasilania 

• Pamięć 8 kanałów 

• Ogranicznik czasu nadawania 

• Regulowane podświetlenie 

• Automatyczne włączanie/wyłączanie 

• Blokada klawiatury 

• Mikrofon ze złączem RJ45 i przyciskami zmiany kanałów oraz kanału priorytetowego 

• Opcjonalny programator PRG-30 kod C1318 

 

Extra wersja 

Pasmo amatorskie 26-28 MHz, 400 kanałów 8W AM / 15W FM 
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