
O radiocomunicador RC 3002 proporciona a liberdade de se comunicar sem fio de 
forma rápida e eficaz, garantindo que você fique sempre em contato, seja no local de 
trabalho ou em uma atividade de esporte e lazer. Com recarga rápida em 3 horas e 16 
canais de operação, o RC 3002 é perfeito para quem precisa de comunicação clara e 
sem longas interrupções. 

Radiocomunicador Walkie-Talkie

Características

 » Alcance de até 20 km¹

 » Bateria de lítio de 1.000 mAh 

 » Bateria com 10 horas de duração²

 » Recarga em apenas 3 horas

 » 16 canais de operação

 » Alerta de bateria baixa 

 » Lanterna LED 

¹ O alcance varia de acordo com as condições de clima e terreno. A obstrução por obstáculos pode causar perda de sinal. Interferências causadas 
por outros dispositivos de radiofrequência também podem afetar o alcance.

² Com 20% do tempo em uso e 80% em stand by.
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RC 3002

Bateria para o dia todo
Com duração de 10 horas1 o RC 3002 é feito para 
aguentar o turno todo de trabalho e a sua recarga 
rápida faz com que o rádio não fique muito tempo 
inoperante na base. 

Comunicação prática e eficaz
Você não precisa desbloquear o aparelho, entrar em 
aplicativos, selecionar o contato e transmitir a mensagem, 
como em celulares. No RC 3002 a comunicação é 
instantânea, basta apenas apertar um botão para falar.

Radiocomunicador Walkie-Talkie

Descrição dos diferenciais

Cenário de aplicação

Fotos do produto

Área urbana

Até 2 km

Área aberta

Até 20 km

Lago / Mar

Até 7 km

Alcance de 
acordo com as 

condições

Tabela de frequência de operação

Canal Freq.

1 462,5625

2 462,5750

3 462,5875

4 462,6000

Canal Freq.

5 462,6125

6 462,6250

7 462,6375

8 462,6500

Canal Freq.

9 462,6625

10 462,6750

11 462,6875

12 462,7000

Canal Freq.

13 462,7125

14 462,5625

15 462,5750

16 462,5875

Im
ag

e
n

s 
ilu

st
ra

tiv
as

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
01.18

1 Com 20% do tempo em uso e 80% em stand by.


