
D6
EZTOK D6 é um intercomunicador móvel digital do tipo “mãos livres” que permite aos usuários se comunicarem em
modo bidirecional total (“full duplex”), sem pressionar nenhum botão, como em uma usual conferência telefônica.
Com alcance de baixa e média distância, muitos usuários podem participar simultaneamente de um grupo de comunicação,
resultando no aumento da eficiência do trabalho e maior rapidez na troca de informações.

C A R A C T E R Í S T I C A S

INTERCOMUNICADOR MÓVEL DIGITAL FULL 
DUPLEX DO TIPO “MÃOS LIVRES” 
(COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL TOTAL)

COMPONENTES

EZTOK D6 (dispositivo), microfone/fone do tipo “headset”, carregador, manual do usuário, 
cordão, braçadeira e estojo para guardar o “kit”.

Distância de Comunicação

Frequência

Canais

Tecnologia

Modulação

Autonomia da Bateria

Bateria

Temperatura

Dimensões
(excluindo a antena)

Potência de Saída RF

Comunicação simultânea
Para até 6 ou 12 participantes (dependendo da
configuração de frequências do equipamento, 
conforme o país em que é comercializado)

Brasil: 903MHz ~ 907.5MHz e 915MHz ~ 925MHz
(consultar o fabricante para as frequências configuradas para uso
 em outros países, com base em legislação local vigente)

5 ou 10 canais diferentes para grupos (dependendo do país em
que o equipamento é comercializado)

Até 8 ou 10 horas de uso (dependendo da potência de saída
autorizada no país em que o equipamento é comercializado)

TDMA / FHSS

2GFSK

Bateria Li-Po (polímero de lítio) recarregável de 3,7V (Volts)

Brasil: menor que 200mW (pode variar, de acordo com a legislação
em que o equipamento é comercializado)

-10 ~ +50 graus Celsius

Largura: 41,80mm / Altura: 90,35mm / Profundidade: 17,90mm

Até 1 km em caso de linha de visão entre participantes 
(ou até mais, dependendo da configuração de frequências e 
potência de saída permitidas para o país em que é comercializado)

ALTA PORTABILIDADE

Comodidade ao ser carregado e manuseado, por seu formato compacto e leve.

ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA

Criptografia AES128 contra escutas externas.

CONVENIÊNCIA

Configuração e uso bastante simples, através de visor do tipo OLED.

Comunicação ativa em tempo real e simultânea para até 6 ou 12 participantes 

(dependendo da configuração de frequências do equipamento, com base em que

 país ele é comercializado).

Comunicação com som digital de alta qualidade.

A tecnologia de redução de ruído permite som limpo, mesmo em ambiente ruidoso.

Número ilimitado de participantes em uma comunicação no modo de recepção 

(transmissão preferencial é possível utilizando o modo PTT“press to talk”)

Adequado para arbitragem esportiva, por árbitros que precisam interagir uns com 

os outros com muita frequência para um julgamento justo e rápido. Para a eficiência 

do trabalho, EZTOK D6 pode ser usado pelo pessoal no depósito, eventos ao ar livre, 

restaurante da família, entre outras áreas de atuação.
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