
Profesionální palcová RC souprava Futaba T7XC 2,4 GHz pro 
nejnáročnější nastavení modelů aut, lodí, tanků či pozemní 
techniky.

Moderní design vysílače se 4,3 palcovým barevným dotykovým displejem!

Velmi rychlý přenos signálu T-FHSS SR a nový čtyřkanálový přijímač 2,4 GHz 
R334SBS se 2 anténami. Externí anténa zajišťuje optimální přenos výkonu ve 
všech třech typech modulace: 

• T-FHSS-SR, 4 řídící kanály bez telemetrie, s maximální rychlostí odezvy
• T-FHSS, 4 řídící kanály s telemetrií
• S-FHSS, 7 řídících kanálů bez telemetrie
• FASST, 4 řídící kanály bez telemetrie 

Nový systém T-FHSS SR (Super Response) je rychlejší než jakýkoli předchozí 
typ přenosu. Při rychlosti 2,45 ms je rychlost odezvy zřetelně rychlejší (T-FHSS = 
4,15 ms).

Optickým středem modelu T7XC je podsvícený 4,3palcový barevný dotykový displej 
TFT s brilantními barvami a vysokou ostrostí. Dokonce i na přímém slunečním světle 
je možné všechny hodnoty na displeji perfektně číst. Grafické uživatelské rozhraní se 
známou jednoduchou strukturou menu Futaba zajišťuje snadnou obsluhu. Navigace je 
intuitivní přes obrazovku a další tlačítka na horní straně vysílače.

Obecné vlastnosti:
• Ovládání až 7 kanálů
• Technologie Futaba SR (Super Response) (2,40 ms)
• Kompatibilní systémy Futaba SR / T-FHSS / S-FHSS / FASST C2
• Telemetrii lze použít i v systému T-FHSS
• 40 modelů v paměti (+ karta SD)
• Režim normálního a vysokorychlostního přenosu
• Možnost aktualizace softwaru pomocí karty SD nebo NFC telefonu s Android
• 4,3“ barevný dotykový LCD displej
• Vestavěný reproduktor
• Zdířka pro sluchátka
• Název modelu až 15 znaků
• Rychlá doba odezvy s digitálními servy
• Volný výběr přiřazení spínačů a snímačů
• Grafické zobrazení dráhy serv
• Dvojí výchylky
• Exponenciály
• Nastavitelná rychlost serva
• Nastavení koncových bodů
• Reverz serva
• Subtrim
• Reset modelu a kopírování paměti
• Alarm nízkého napětí baterie
• Automatické vypnutí
• ABS brzda
• Nastavení funkce Failsafe pro kanály 1-4, B-F / S pro funkci plynu
• 5 volných mixů
• 4WS mix
• Mix gyra
• Duální Mix regulátorů
• Mix CPS 
• Mix pro pásová vozidla
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Technické údaje vysílače
Počet kanálů 7
Modulace  Futaba SR / T-FHSS / S-FHSS / FASST C2
Pásmo  2,4 GHz
Paměť  40 modelů + SD karta
Napájení 6 - 7.4V
Hmotnost 580 g

Futaba přijímač 4k R3334SBS 2.4GHz T-FHSS S.BUS2
Použití  Auta, lodě
Pásmo  2,4 GHz
Modulace Futaba T-FHSS
Počet kanálů 4 + S.Bus

Futaba T7XC 2.4GHz, R334SBS

Velký 4,3“ barevný dotykový LCD displej.Přijímač 4k R334SBS 2.4GHz T-FHSS S.BUS2

Telemetrie
Synchronizovaná obousměrná komunikace mezi vysílačem a přijímačem s vyso-
kou rychlostí přenosu dat (až 9krát za sekundu) bez ztráty odezvy řídících kanálů. 
Až31 senzorů telemetrie, nastavení tónů budíku a výstupu zvuku, vibrační alarm 
nebo hlasový výstup interním reproduktorem nebo volitelných sluchátek.


