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       RC 4100 Waterproof 

  

 

 

 

 

Rádio Comunicador 

» Proteção IP67 

» 26 canais + 121 subcanais  

» Utiliza a banda FRS/GMRS* 

» Compatível com pilhas recarregáveis 

» Até 10 horas de conversação*  

» Base carregadora  

» Compatibilidade com carregadores portáteis 

» Possui lanterna LED 

» Sensor de queda na água 

» Compatível com fones de padrão P1* (Não incluso) 

» Função SOS / VOX / SCAN* 

 

  
  

     

 

 

   
Seja na pratica de esportes, aventuras ou a trabalho, o RC 4100 é a solução ideal para mantê-lo conectado. Seu grau de proteção 

IP67 garante resistência contra poeira e imersão, somado a isso ele possui um sensor de queda na água e capacidade de 

flutuação, garantindo maior segurança e evitando perdas. Confira todo o conjunto de facilidades que o rádio proporciona. 

 

Especificações técnicas 

 

Faixa de frequência 462,5625 – 467,7125 Mhz  

Potência nominal  500 mW 

Quantidade de canais / subcanais 26 / 121 (38CTCSS e 83 DCS) 

Tempo de carga 6 horas (com as pilhas recarregáveis que acompanham o produto) 

Duração da bateria 10 horas (90% Repouso / 5% Conversando / 5% Recebendo) 

Tipo de Bateria Pilhas recarregáveis AA 1,2 V / NI-MH  

Fonte de alimentação Ent: 100-240Vac ~ 50/60Hz (automático) Saída: 5Vdc / 0,55A 

Alcance 

Montanha e Vale -> até 20KM 

Lago / Mar -> até 7KM  

Área Urbana -> 1KM 

NCM / Anatel 8517.12.11 / 05288-19-00160 

SKU / EAN / DUM14 4528102 / 7896637698917/ 27896637698911 
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Conjunto de Facilidades 

 
 

  

Sensor de queda na água 
Em contato com a água o rádio ativa o display e o led de forma 

intermitente, facilitando sua localização. 

Compatibilidade com fones 

e carregadores portáteis  

Abertura superior com entrada para fone P1 e micro USB-B.  
(Lembre-se de fechar a abertura para haver proteção / Fone não incluso) 

Interoperabilidade 
Compatível com rádios analógicos de mesma faixa de frequência. 
(ex.: Linha 5000 e Twin Waterproof) 

Função VOX Ativa e desativa a conversação através dos fones de ouvido. 

Função SCAN Monitore até duas frequências.  

Função Chamada e Vibracall 
Envie um sinal aos outros rádios para chamar a atenção, e além do 

tom de ring possui a função Vibracall. 

Função SOS Ative a função para que a lanterna LED emita um sinal de SOS. 

Peso do portátil (incluindo bateria) 235g 

Dimensões do portátil A 21,0 x L 6,0 x P 3,0 

Garantia 1 ano  

 
Conteúdo da embalagem 

» 2x Rádios Comunicadores 

» 1x Base Carregadora 

» 2x Clip Belt 

» 6x Pilhas Recarregáveis 

» 1x Fonte de Alimentação 

» 1x Manual de instruções 
 

OBS: * Consulte o manual de instruções para informações detalhadas dessa função / característica.  
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