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Ditt naturlige valg når du skal ha en digital og analog Jakt og/eller Sikringsradio! 

 

Kenwood har produsert radioer siden 1978 og er kjent for kvalitetsprodukter                                                                                       

som leveres over hele verden. 

Kenwood NX-1200 er en robust radio som tåler bruken her i Norden      

(IP54 og IP55). Radioen har lang batteritid, klar tale både på analoge og 

digitale kanaler og lang rekkevidde.  

Radioen leveres med antenne (KRA-26M3 tilpasset jakt og sikringskanaler), 

batteri, belteklips, 220v hurtiglader og en flott oppbevaringskoffert. 

 

 

 

 

Kenwood NX-1200 Jakt og Sikringsradio leveres med alle kanaler ferdig 

programmert. Dette betyr at du får en radio med 12 Norske digitale 

Jaktradiokanaler, 6 analoge Jaktradiokanaler (med valg av subtone fra 

fronten på NX-1200), Dansk jaktradio kanal, 2 Sankeradiokanaler, 16 

sikringsradiokanaler, 7 Svenske analoge Jaktradiokanaler og 14 

Svenske digitale Jaktradiokanaler. 

I radiopakken følger det med Radio med batteri, tilpasset antenne, 

batteri, belteklips, hurtiglader for 220v og stilig koffert for oppbevaring 

Fordi vi vet hvor viktig det er for deg at jaktradioen virker best mulig, 

har vi tatt frem et godt utvalg av tilbehør som du finner bak på dette 

produktarket. Kontakt din lokale forhandler for å kjøpe dette produktet! 
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               NX-1200DE2 tilbehør 
 

Lydtilbehør:  
For å kunne tilpasse alle typer tilbehør lett, har vi tatt frem en løsning med felles ledning 

med mikrofon på som kan festes på jakkeslaget eller annet egnet sted, samt diverse 

løsninger for ørepropper.  

På denne måten kan du komponere akkurat den typen tilbehør du ønsker! 

  

            

    HUNTAUDIO K er en robust mikrofon løsning med  

god lydkvalitet og en god PTT (sendeknapp) på  

den ene siden. Denne er levert med både  

G og D type øreplugg, og har forsterket tråd med  

Flettet tøy for solid styrke mot brudd og at 

ledningene skal ikke henge sammen når disse 

lagres. 

 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Husk å benytte begge hender og dra kontaktene fra hverandre ved å holde disse mellom to 

fingre. Ikke dra talegarnityret fra hverandre ved å dra i Kabel! 
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               NX-1200DE2 tilbehør 
 

Monofon:  
For å kunne ti 

 

     KMC-45 Robust Monofon er en standardmikrofon 

til NX-1200DE2 Jakt og Sikringsradio.  

Monofonen har klar og tydelig lyd, og støtter tilkobling 

til 2,5mm plugg for lydtilbehøret under. 

 

 

 

 

KEP-2 Er en lydgiver med luftslange og 2,5mm plugg 

som passer til KMC-45 Monofonen. Den myke luft-

slangen tillater at du beveger hodet uten at proppen 

detter ut av øret. 

 

      

KVC-22W ladekabelsett 12v til bordlader er en løsning 

for deg som ønsker å benytte den medfølgende KSC-35S 

bordladeren. I tillegg følger det med stativ til å feste 

laderen fast i enten kjøretøy. Eller på en vegg. 

 

 

 

Skogsantenne:  
PT150SMA  Skogsantenne med SMA kontakt for økt rekkevidde. 

  Denne kvalitetsantennen er utviklet i samarbeid med produsent, og den er 

  spesialtilpasset Kenwood Jakt og Sikringsradioer!  
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NX-1200D Digital Jakt og  

Sikrings-radio har både digital og 

analog Kryptering 
 

Hva betyr så dette for deg? 
 

Krypteringssystemet som vi her tilbyr er unikt for Kenwood, og vil gi ditt jaktlag en unik 

mulighet til å jakte uten at andre kan høre hva dere snakker om. 

Andre som lytter på samme frekvens (kanal) vil ikke kunne forstå hva som sies, eller forstyrre 

jaktlaget. 
 

Skrur man av krypteringen, vil Kenwood NX-1200E2 radioen kunne kommunisere med de 

fleste typer jaktradioer enten dette er på analoge, eller digitale kanaler. 
 

Her er en enkel illustrasjon på hvordan dette virker: 

 

 
Snakk med din lokale Kenwood forhandler om å etablere egen unik  

Krypto-nøkkel til ditt Jaktlag! 

 

 
Ta kontakt med din lokale Kenwood forhandler for førstelinje hjelp med spørsmål og tekniske løsninger 


