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utstyrs
testen

Er dette den største nyheten på jaktradio
fronten siden jaktradioene ble introdusert?
Våre testere er udelt begeistret for Icom – Pro
Hunt D6: solid, avansert og enkel å ta i bruk.

Avansert
jaktradio
D

et som er spesielt med denne nye radioen fra Icom, er at den kan brukes
både analogt og digitalt. I tillegg til 6
analoge jaktkanaler, gir ProHunt D6 oss hele
12 nye digitale jaktkanaler. Med totalt 18 kanaler å velge blant samt analoge kanaler som
fortsatt kan brukes med eller uten pilottoner,
blir det mye mer «plass på eteren».
Selve radioen er solid bygget med et helstøpt chassis i aluminium som er innkapslet
i polykarbonat. Den er godt beskyttet mot
fukt og støv og oppfyller kravene etter IP55.
Radioen har et stort, godt lesbart display
som kan vise inntil to linjer og 24 tegn. Den
leveres med batteri på 1900 mAh som gir
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Meget god og solid
Kan brukes både digitalt og analogt
Enkel i bruk
12 ekstra kanaler
Meget god lydgjengivelse
Bedre hørbarhet i ytterkant av dekningsområde
Meget godt display
Meget god tilbehørskontakt
Mye meget bra tilbehør

Ingenting å utsette på dette produktet

Testresultat

rundt 14 timers drift ved normal bruk.
Radioen leveres med antenne, batteri, belteklips, lader og en buff (hals).
Den blir levert i en solid koffert som
gjør det enkelt å holde orden på
radio med tilbehør og som beskytter radioen godt under lagring og
transport.
Det er først og fremst de digitale kanalene som gjør denne
radioen til en spesiell nyhet. I
tillegg til et høyt antall kanaler, sørger teknikken
for bedre lydkvalitet
og at bl.a. bak-

grunnsstøy fra ditt nærområde blir
fjernet slik at mottageren hører stemmen din bedre.
Hørbarhet på grensen av dekningsområdet er også bedre enn en analog
radio, som taper lydkvalitet jevnt ut til
ytterkant av dekningsområdet. En digital
radio yter samme lydkvalitet helt til den
ikke lenger mottar signal.
I teorien kan man få større dekningsområde på en analog radio, men helt ut i yttergrensen vil det som regel være så
mye støy og susing at det er
vanskelig å forstå hva som
blir sagt.
Vi har testet to radioer, for å få prøvd ut
mulighetene, og det er
ingen tvil om at denne radioen gir meget klar og god
lyd og bedre hørbarhet enn en
analog radio.
Hele jaktlaget trenger ikke å
bytte radio om du vil gå til anskaffelse av D60. Det er mulig å sende
på analog og digital samtidig, og en
veldig kjapp og god skannfunksjon
gjør at en kan høre på utvalgte analoge
og digitale kanaler uten å miste anrop.
Displayet er bedre enn på tidligere jaktradioer, og viser bl.a. i nederste rad hvilke
funksjoner tastene under displayet har.
Tilbehørskontakten er også blitt bedre.
ProHunt D60 er en solid, meget god jaktradio. Selv om den er avansert og har alle nødvendige funksjoner, er den enkel i bruk. Anbefales!

