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Chống nước và ngăn bụi chuẩn IP67 
Dòng IC-F-3033T/S có khả năng chống bụi và 
nước nổi trội tương đương với chuẩn IP67. 
Dòng F3033T/S chịu được độ sâu 1m nước 
trong vòng 30 phút và cấu trúc kín bụi nên 
có thể ngăn chặn sự xâm nhập của các hạt bụi 
cực nhỏ, cát, bùn và những vật thể khác.

Thời gian hoạt động lâu hơn
Được trang bị pin chống nước Li-Ion, BP-232WP 
(7,4V, 2300mAh (Danh định)), cung cấp thời 
gian hoạt động 17,5 giờ *. Pin được thiết kế 
cho khả năng hoạt động tin cậy trong môi 
trường cực lạnh. 
* Phát: Thu: Chờ=5:5:90. Mở chế độ tiết kiệm điện năng.

Chức năng khẩn cấp
Một nút màu đỏ trên đầu máy có thể được 
dùng để phát tín hiệu khẩn cấp. Các chức năng 
Báo động ngã (Yêu cầu mạch tùy chọn 
UT-124R) và Báo nguy tự động cũng được 
dùng để kích hoạt chức năng khẩn cấp.

Các tính năng quét
Quét ưu tiên cho phép người sử dụng theo 
dõi 1 hoặc 2 kênh ưu tiên trong khi máy vẫn 
đang quét những kênh không ưu tiên khác. 
Chế độ quét phụ thuộc tự động thay đổi 
danh sách quét theo kênh hoạt động. Chức 
năng kênh phát và nói trở lại cho phép trả lời 
nhanh khi máy vẫn đang quét. 

Có sẵn khe cắm bên trong cho 
các mạch chức năng tùy chọn 
Dòng IC-F3033T/S có 1 khe cắm bên trong 
cho nhiều mạch tùy chọn khác nhau bao 
gồm mạch xáo trộn tiếng, mạch giải mã DTMF 
hoặc mạch Báo động ngã.

Các tính năng khác
• Lên đến 128 kênh nhớ với 8 vùng.
• LCD 8 ký tự chữ và số.
• 8 bộ nhớ quay số tự động DTMF.
Tùy chọn tổ hợp loa-micro chống nước HM-168L WP.
• Phát BIIS PTT ID.
• Báo pin yếu. • 2 mức tiết kiệm điện năng.
• Lập trình từ máy tính. • Định thời gian phát.
• Chức năng Gọi máy gần. • Chức năng Theo dõi.

Gọi chọn lọc, chế độ chờ yên tĩnh và 
nhiều chức năng khác 
Dòng IC-F-3033T/S được tích hợp tín hiệu 
02-tone, 5-tone, CTCSS và DTSC cho liên lạc 
theo nhóm hoặc gọi chọn lọc. Khi nhận 
được tín hiệu 2-Tone/5-tone phù hợp, 
những hoạt động sau đây có thể lập trình cho 
mỗi mã.
• Trả lời lại các cuộc gọi.     • Báo hiệu bằng âm thanh.
• Biểu tượng chuông.          • Làm tê liệt/diệt/phục hồi.
• Tự động phát.                      • Quét.

Tương thích MDC 1200
Các tính năng Gọi chọn lọc và ANI có thể lập 
trình với tín hiệu MDC tích hợp.  
• Nhận dạng máy gọi PTT ID.
• Gọi Khẩn cấp (Không truyền ACK).
• Kiểm tra máy (Chỉ thu).     • Làm tê liệt/ Phục hồi (Chỉ thu).




