
RC souprava Futaba T7PX 2,4 GHz pro náročné. Pro RC modely 
aut a lodí.

Kvalitní ergonomie se saténovým černým povrchem zdobeným chromovým 
kolečkem a knoflíky. K dispozici je šest tlačítek, jeden 2-polohový spínač a 6 
digitálních trimů, které jsou přiřazeny mnoha různým funkcím nebo libovolnému ze 
6 plně lineárních kanálů. 

Použitím nového systému s názvem „SR“ je označeno zatím nejrychleji reagu-
jící rádio Futaby s frekvencí snímků 2,45 milisekund! Tento nový systém přináší 
uzamčené spojení a odezvu, kterou závodníci skutečně ocení. T7PX je také 
kompatibilní se systémy Futaba T-FHSS, S-FHSS a FASST, takže si můžete zvolit 
preferovaný přenosový systém pro každé auto podle vašich požadavků. Pomocí 
telemetrie T-FHSS mohou být data zobrazena na displeji nebo vysílána syntetizo-
vaným hlasem pomocí vestavěných reproduktorů nebo sluchátek (nejsou součástí 
dodávky). Vysílač má velký 4,3 „barevný dotykový LCD displej.

T7PX má schopnost aktualizovat svůj software pomocí karty SD, ale má také 
NFC (Near Field Communication), což znamená, že můžete provést aktualiza-
ci pomocí telefonu s operačním systémem Android! 

Obecné vlastnosti:

• Ovládání až 7 kanálů
• Technologie Futaba SR (Super Response) (2,40 ms)
• Kompatibilní systémy Futaba SR / T-FHSS / S-FHSS / FASST
• Telemetrii lze použít i v systému T-FHSS
• 40 modelů v paměti (+ karta SD)
• 15 znaků modelu
• Snadná aktualizace softwaru pomocí karty SD nebo NFC telefonu s Android
• 4,3“ barevný dotykový LCD displej
• Vestavěný reproduktor
• Zdířka pro sluchátka
• Nastavitelný volant
• 24 poloh úhlu volantu
• Nastavitelná spoušť plynu
• 4 nastavení polohy plynu
• 7mm nastavení plynu
• 6 přiřaditelných digitálních přepínačů
• 1 rotační ovladač
• 5 vypínačů
• 2-polohový spínač
• Dvojí výchylky
• Exponenciály
• Nastavitelná rychlost serva
• Nastavení koncových bodů
• Reverz serva
• Subtrim
• Alarm nízkého napětí baterie
• Časovač
• Automatické vypnutí
• ABS brzda
• 5 volných mixů
• Včetně nastavení levé rukojeti
• 4WS míxy
• Míxy brzd
• Míxy gyra
• Míxy řízení
• Servo monitor
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Technické údaje vysílače
Počet kanálů 7
Modulace  Futaba SR / T-FHSS / S-FHSS / FASST
Pásmo  2,4 GHz
Paměť  40 modelů + SD karta
Napájení 6 - 7.4V

Futaba přijímač 4k R304SB 2.4GHz T-FHSS S.BUS2
Použití  Auta, lodě
Pásmo  2,4 GHz
Modulace Futaba T-FHSS
Počet kanálů 4 + S.Bus

Futaba T7PX 2.4GHz, R334SBS

Velký 4,3 „barevný dotykový 
LCD displej.

Přijímač 4k R304SB 2.4GHz 
T-FHSS S.BUS2

Volant lze nainstalovat na 
pravé i na levé straně.


