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Rádio Comunicador 

» 26 canais + 121 subcanais 

» Utiliza a banda FRS/GMRS* 

» Compatível com pilhas recarregáveis 

» Até 10 horas de conversação* 

» Compatibilidade com carregadores portáteis 

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

» Função VOX* / SCAN* 

» Áudio alto e nítido   

 

  
  

    
 

 

 

   
O RC 4000 junta as principais funcionalidades para lhe proporcionar uma comunicação imediata, ágil e confiável, sem depender 

de sinal de operadora, instalações complicadas ou licenças. Faça a gestão da sua comunicação e veja como o produto traz 

praticidade para o seu dia a dia ou momentos de lazer, tudo isso com discrição e eficiência.  

 

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 AAA 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 -> 2 KM 

NCM / Anatel 8517.12.11 / 07555-19-00160 

SKU / EAN / DUM14 4528103 / 7896637602969 / 87896637602965 
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Conjunto de Facilidades 
 

 

 

 

Compatibilidade com fones 

e carregadores portáteis  

Abertura superior com entrada para fone P1 e Micro USB-B.  
(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 Envie um sinal aos outros rádios para chamar a atenção 

Peso do portátil (incluindo bateria) 130g 

Dimensões do portátil A 16,5 x L 5,0 x P 3,0 

Garantia 1 ano  

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

 


