
SVĚTOVÝ RADIOPŘIJÍMAČ PRO VŠECHNA PÁSMA 
 

ROZSAHY :  DV (LW) 100-519 kHz 
   SV (MW) 522-1710 kHz 
   KV (SW) 1720 - 29999 kHz  AM/CW/SSB 
   VKV (FM) 76-108 MHz 
   AIR Band 118-137 MHz  AM 
 
CITLIVOST :  méně než 1mV/m (AM), 3uV (FM) a 20uV (KV - při příjmu SSB méně než 1uV) 
ROZMĚRY :  187x114x33 mm 
NAPÁJENÍ :  4x tužková baterie nebo akumulátor 1,5V AA - případně externí zdroj - 6V/300mA 
 

Přijímač je řešen jako velmi citlivý PLL superhet s dvojím směšováním, obsahuje vstupní atenuátor (přepínač citli-
vosti) a laditelný záznějový oscilátor (BFO) pro příjem signálů CW a SSB na leteckých, námořních a taktéž i radioa-
matérských krátkovlnných pásmech. Nově umí také přijímat signály i ve speciálním VHF pásmu 118-137MHz, které 
slouží pro letecký provoz. Oproti typu PL600 má navíc ještě přepínatelný synchronní detektor, který výrazně zlepšu-
je příjem slabých signálů na výše uvedených pásmech. Možnost využití celkem až 2000 předvoleb a pokročilý ladící 
systém s automatickým ukládáním vyhledaných stanic v režimu scaneru. Přehledný kontrastní LCD displej s oranžo-
vým podsvětlením zobrazuje kromě údajů o frekvenci také S-metr (ukazatel síly signálu) a hodiny s budíkem. Přijí-
mač se vyznačuje velmi kompaktními rozměry, díky nimž se vejde i do malého cestovního zavazadla a zajistí tak vaše 
stálé spojení se světem. Vyklápěcí stojánek a ergonomické knoflíky. Napájení z baterií, nebo externího zdroje - rádio 
má vestavěný nabíjecí systém pro Ni-MH akumulátory. Kvalitní příjem zajišťuje vnitřní feritová anténa a teleskopic-
ká vysouvací anténa s možností připojení externí antény pro ještě citlivější příjem. Kvalitní plný zvuk s regulací tóno-
vé clony. Možnost přímého číselného zadávání frekvence výrazně zrychluje ladění a zvyšuje uživatelský komfort. 
 
Radiopřijímač TECSUN PL660 je vítězem několika testů a jedním z nejlepších přehledových rádií ve své třídě, kde 
svoje soupeře poráží především citlivostí a kvalitou zvuku. Se svojí cenou představuje bezkonkurenční nabídku mezi 
přijímači s podobnými parametry. Možnost příjmu leteckého pásma + CW a SSB signálu z něj dělá skvělého společní-
ka pro každého radioamatéra při každodenním používání doma i na cestách či expedicích. 

 
 
 
 
 
 

Dodavatel pro Českou republiku... 
 
 

 


