
UBZ-LJ8
UHF Portofoon PMR446

HOOFDKENMERKEN

• 38 gespreksgroepen

• Automatische kanaalkeuze

• Loudness-functie

• Handenvrije VOX-bediening

• In totaal 10 beltonen waaronder 
4 melodietonen

• Beschikbaar in het zwart, geel & 
zilver

VEElzijDigE sigNalERiNg

Om te vermijden dat u in drukbevolkte 
gebieden andere groepen hoort, selecteert 
u de Groepsmodus en kiest u een CTCSS-
nummer van 1 tot 38. Met deze optie kunt 
u op elke plaats en elk ogenblik duidelijk 
en vlot communiceren met vrienden uit uw 
groep.

gEHEiME MODus

Als u een vertrouwelijke conversatie wilt 
voeren als de Groepsmodus actief is, kunt 
u dit in de Geheime Modus.

PERFORMaNtE 180° 
zwENKbaRE aNtENNE

De UBZ-LJ8 is een compact toestel, dat 
toch is uitgerust met een performante 
schroefantenne, die 180° kan zwenken en 
in het achterpaneel wegklapt voor meer 
opbergcomfort.

aNDERE KENMERKEN

• Spatwaterdicht

• Grote, backlit LCD-display met 
pictogrammen

• Automatische uitschakeling (2 uur)

• Batterijspaarfunctie

• Toetsenblokkering

• Time-out Timer (3 minuten)

• Waarschuwing bij lage 
batterijspanning

• Monitor voor opvangen zwakke 
signalen

• Pieptoon aan/uit

staNDaaRD gElEVERD MEt

• Riemclip

• Handleiding

Dit duurzame toestel boordevol handige functies is de 
ideale oplossing voor wie op (bijna) elke plek bereikbaar 
wil zijn.



UBZ-LJ8

ALGEMENE SPECIFICATIES

Number of Channels 8

Talk Group 38 (CTCSS)

RF Output Power 500 mW

Modulation F3E

Reception Double Super Heterodyne Reception

Operating Voltage Range 3.4 DC ~ 5 V

Power Supply 4.5 DC (3 AA Alkaline batterijen) of
3.6 DC V (UPB-1 optioneel batterijpack)

Operating Temperature -20°C ~ +55°C

Audio Output Power 90 mW (Loudness Off)

Dimensions (W x H x D) mm - Projections not included

Radio 55.5 x 103.9 x 26 mm

Weight (net)

Radio Approx. 180 g (met 3 AA Alkaline batterijen)

UBZ-LJ8

RANGE & CONDITIONS

Within a Surban Area 
(Line-of-Sight)

Till 3 km (approx.) 

Bovenvermeld bereik is afhankelijk van terrein, hindernissen en andere omstandigheden.

Kenwood volgt een politiek van permanente evolutie in de ontwikkeling. 
De specificaties kunnen dus wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Technische specificaties

LADERS

UBC-2E Dubbele lader

UBC-4E Enkelvoudige lader

BATTERIJEN

UPB-1M Herlaadbaar batterijpack Ni-Cd

AUDIO ACCESSOIRES

EMC-3M Microfoon (clip) met oortelefoon 

EMC-6W Speldmicrofoon met oortelefoon

HMC-3E Hoofdtelefoon met VOX/PTT 

KEP-2 Oortelefoon met klem & 2.5mm plug 
- KMC-17 & 21

AUDIO ACCESSOIRES

KHS-7 Hoofdtelefoon met 1 oorstuk & “Boom”-microfoon

KHS-7A Hoofdtelefoon met 1 oorstuk & “Boom”-microfoon, PTT

KHS-8BL Handpalmmicrofoon (2 draden) met oortelefoon

KHS-9BL Speldmicrofoon + PTT (3 draden) met oortelefoon

KHS-10-OH Geluidreducerende hoofdtelefoon & ruisonderdrukking microfoon

KHS-21W Hoofdtelefoon met “Boom”-microfoon

KHS-22 Lichtgewicht hoofdtelefoon

KHS-28FW Hoofdtelefoon, PTT

SMC-32HM Luidspreker microfoon

SMC-33HM Luidspreker microfoon met 3 functietoetsen

SMC-34M Luidspreker microfoon met afstandsbediening

DRAAGTASSEN

USC-3M Draagtas

USC-11 Draagtas

DIVERSEN

C-100733 Geluidsreducerend oorstuk

C-100569-2 Helder oorstuk

C-806573-LM Flexibel oorstuk (links oor)

Accessoires

Kenwood Electronics Belgium N.V.
Leuvensesteenweg 248J • 1800 Vilvoorde, Belgium
Tel. : +32 (0)757 90 60 • Fax : +32 (0)2 757 91 40
E-mail : comms@kenwood.be • www.kenwood.be
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Kenwood volgt een politiek van voortdurende vooruitgang in technische ontwikkeling. Om deze reden kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

JQA-QMA1205

Kenwood heeft altijd een band met mensen gehad via geluid. 
Nu willen wij de geluidswereld uitbreiden op een manier zoals 
alleen Kenwood dit kan : luisterend naar onze klanten en met 
de vinger aan de pols van de toekomst.
Wij beschouwen die toekomst als een bron van gezamenlijke 
ontdekkingen, inspiratie en genot.


