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Fotografia Model Cena Opis

IC-A25NE #13
radiotelefon lotniczy VHF (kanały NAV i COM, 8.33kHz/25kHz odstęp międzykanałowy), 6.0W(PEP) / 

1.8W(nośna), odbiornik GPS, Bluetooth

wyposażenie 

standardowe

IC-A25CE #23
radiotelefon lotniczy VHF (COM kanałów, 8.33kHz/25kHz odstęp międzykanałowy), 6.0W(PEP) / 

1.8W(Carrier)

wyposażenie 

standardowe

Fotografia Model Cena Opis

BP-288 476 zł akumulator Li-Ion 2,350 mAh (typowy), IP57

BP-289 184 zł pojemnik na baterie, 6 x AA (LR6), IP54

BC-224 202 zł
ładowarka szybka do BP-288. Wystarczy ok. 3 godzin do pełnego naładowania. Zawiera adapter AC typu  

BC-123SE

CP-20 212 zł zasilanie z gniazda zapalniczki, napięcie 12 lub 24V DC

Radiotelefony lotnicze ICOM  (air band) - ręczne

Airband Radio

Akumulator

Ładowarka

BP-288(akumulator Li-Ion), BP-289 (pojemnik na baterie), BC-224 (ładowarka szybka z adapterem AC typu BC-123SE), 

OPC-2379 (Headset adpapter cable),  FA-B02AR (antena), MB-133 (klips do paska), pasek na rękę

Proponujemy najnowsze radiotelefony lotnicze ICOM IC-A25CE oraz IC-A25NE z odstępem 
międzykanałowym 8,33kHz. Bardzo dobre ceny, szybka dostawa, wspaniały serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny. Zapraszamy.

Akcesoria do ICOM C-A25CE i IC-A25NE

BP-288(akumulator Li-Ion), BP-289 (pojemnik na baterie), BC-224 (ładowarka szybka z adapterem AC typu BC-123SE), 

OPC-2379 (Headset adpapter cable),  FA-B02AR (antena), MB-133 (klips do paska), pasek na rękę



HM-231  --- wodoodporny mikrofono-głośnik

MB-133 46 zł klips do paska

MB-96N 127 zł skórzany wieszak na pasek (typ obrotowy)

MB-96F 110 zł skórzany wieszak na pasek  (typ stały)

MB-96FL 141 zł skórzany wieszak na pasek (typ długi)

brak foto FA-B02AR
92 zł

antena, taka sama jak w komplecie

VS-3 650 zł zestaw słuchawkowy Bluetooth (tylko do IC-A25NE)

OPC-2379 403 zł adapter połączeniowy do zespołu słuchawkowego Bleetooth

brak foto

RS-AERO1A bez opłat
Android programowanie planowania lotów stosowane tylko do IC-A25NE Może być załadowane  z Google 

Play - bez opłat

brak foto

RS-AERO1I bez opłat
iOS -  programowanie planowania lotów stosowane tylko do IC-A25NE Może być załadowane z App Store - 

bez opłat 

brak foto
CS-A25 285 zł Oprogramowanie  Windows PC - stosowane do IC-A25CE i IC-A25CE

OPC-478UC 209 zł Programator  (wymagane OPC-2144)

OPC-2144 69 zł Przewody do programatora (wymaganme OPC-478UC) 

Antena

Pozostałe

Klips do paska 

Mikrofono-głośnik


