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Totaaloplossingen aanbieden is onze specialiteit

Maandag t.e.m. vrijdag van 08u30-12u00 en 13u00-17u30

RACING CATALOGUS 2020



 TK-3701 

- Analoog / Digitaal
- 2-Pin Kenwood fiche
- Superieure audio kwaliteit

1.  Semi-Professioneel | Publiek netwerk
    Vergunningsvrij | Beperkte dekking
 
 Dit is de perfecte instap en vereist geen jaarlijkse radiovergunning.
 Ideaal voor beginnende teams of recreatieve rijders. Geen installatie nodig.
 Ruim aanbod aan accessoires. Universeel toestel voor zowel wagen als crew.

2. Professioneel | Privé netwerk
     Met vergunning | Grotere dekking
 
 Ongestoord praten in de beste kwaliteit dankzij privé frequentie. Ruim aanbod 
 aan accessoires.  Grotere dekking vanwege het krachtiger vermogen van de
 zendontvangers en de verschillende antenne mogelijkheden. De gekende
 Kenwood kwaliteit.

 NX-1300

- Waterdicht
- 2-Pin Kenwood fiche
- Digitale audio kwaliteit

 NXR-810E Repeater

- Vergroot het bereik van uw privé netwerk
- Montage op vrachtwagen mogelijk

PIT Crew

PIT Crew & Car

Car

 NX-820

- Digitaal display
- Verschillende antenne
   mogelijkheden
- Digitale audio kwaliteit

Vraag uw offerte op maat via:



 PPOC-4011

- Stof- en waterbestendig IP68
- Bluetooth
- GPS tracking
- Programmeerbare zijtoetsen

3.  Smart walkietalkies | Privé netwerk
     Vergunningsvrij | Onbeperkte Europese dekking
 Het beste van de 2 werelden
 
 De beste audiokwaliteit op de markt. Levert onbeperkt bereik dankzij de
 Europese licentie. Nooit meer buiten bereik op het circuit of onderweg.
 GPS tracking standaard inbegrepen. Geen individuele licenties nodig, 
 Geen onnodige administratie. Jaarlijkse privé frequenties met dekking in heel Europa.

PIT Crew Car

 MPOC-4810

- Kleurenscherm 
- GPS tracking
- SOS-knop
- Overspanningsbeveiliging

info@gtv.be | 056 730 730

“De Syco smartwalkietalkie’s zijn de 
beste raceradio’s waar ik in 20 jaar 

autosport met gereden heb.
Het is alsof de driver naast je in de 

pit staat!”

-  Anthony Kumpen



 RACE-EARS
 
- Oorset voor in helm
- Hoge demping
- Ideaal voor racing
- 3,5mm jack connector
- Geleverd in plastic case

Ref.: 152-84056 | RRP: €149 excl. BTW

 Headset
 
- Heavy Duty headset
- Hoge demping
- Ergonomisch ontworpen
   oorschelpen
- PTT knop op headset
- Noise cancelling
- Prachtige Carbon afwerking (HDS-202K2)

Ref.: 152-81036 | HDS-201K2 | RRP: €199 excl. BTW
Ref.: 152-81037 | HDS-202K2 | RRP: €275 excl. BTW

 Headset
 
- Heavy Duty headset
- Hoge demping
- PTT knop op headset
- Noise cancelling

Ref.: 141-18200 | RRP: €275 excl. BTW
MT53H79A-36

 HELMET-SET
 
- Audio kit met Nexus fiche
- Microfoon speciaal ontwikkeld 
   voor zowel gesloten als open 
   helmen
- 3,5mm jack connector
- Aanbevolen met Syco RACE-EARS 
- Ook compatibel met andere 
   race-oortjes (Peltor, ...)

Ref.: 152-83176 | RRP: €199 excl. BTW

 RACING-KIT
 
- Verbind uw raceradio met uw helm
- PTT knop met stuurbevestiging
- Lange kabels voor 
   eenvoudige aansluiting
- Geschikt voor vaste en
   portabele radio’s

Ref.: 152-83177 | RRP: €125 excl. BTW

Audio accessoires voor

Car

PIT Crew
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