
Lista de Preços Transceptores Radioamador 
Validade 31 de Dezembro de 2017 

Condições especiais para associados LABRE-SP 

 



Condições Gerais 

Vigência da Tabela de Preço: 

 

Condições de  Vendas: 

 

•Todos os pedidos serão processados e recebidos através da Icom do Brasil 

Radiocomunicação Ltda. 

 

Entrega dos Equipamentos 

 

Equipamentos serão entregues diretamente ao comprador mediante pagamento 

 

Forma de Pagamentos: 

 

•Pagamento com Cartão de Débito ou Crédito à vista ou Crédito Parcelado até 6x sem juros 

na retirada do produto.  

•Bandeiras de Cartão aceitas: Visa, Mastercard, Elo, American Express, Diners, Discover, 

Banescard, Agiplan, JCB, Mais!, Cabal, Sorocred e Aura. 

 

Tranferência Bancária Identificada na conta da Icom do Brasil Radiocomunicação Ltda. 

 

CNPJ 15.554.813/0001-09  

Banco: Banco do Brasil -001 

Agência: 1222-X 

Conta Corrente: 138.851-7 
  

Garantia dos Equipamentos: 

 

Todos os produtos possuem garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação que contam à 

partir da data de retirada do produto. 

 

Nossa obrigação restringe-se aos defeitos de fabricação devidamente constatados por nossa 

assistência técnica. A garantia perderá seu efeito caso seja constatado que o equipamento foi 

usado em desacordo com o manual de instruções, aberto, modificado ou fora dos padrões 

técnicos exigidos e especificados pelo manual do usuario. 

 

Para enviar equipamentos em garantia e necessária a comunicação do problema através dos 

nosso email: suporte@icombrazil.com ou carta para Icom do Brasil Radiocomunicação Ltda – 

Rua Itororo, 444 – Pe. Eustáquio – Belo Horizonte – MG – CEP: 330720-450 e uma 

autorização de remessa de produto será gerada, a mesma deve ser impressa e anexada ao 

produto.  

 

Homologação Anatel: 

Todos os produtos fornecidos possuem homologação pela Anatel 

mailto:suporte@icombrazil.com


Rádio Portátil ID-51A Plus2 
Dstar e FM - VHF e UHF 

Principais Características 
• Recepção Simultânea em VHF e UHF (V/V, V/U, U/U) 

• Receptor de GPS integrado 

• Modo Dstar com dados em alta velocidade 

• Procura de Repetidores Dstar e FM (baseado nas coordenadas  

  da memória e GPS pre-programadas) 

• Aplicativo RS-MS1A com download grátis para Android™ 

• Receptor AM/FM independente que pode ser usado enquanto  

   se ouve  as bandas de radioamador 

• Gravação de Voz, posição GPS e outras funções usando cartão 

     de memória de até 32GB ( cartão não fornecido) 

• Modo Terminal*: Conecta o rádio via computador or Smartphone 

Android e envia sua voz ou dados através do gateway até um 

repetidor. 

• Ponto de Acesso*: Voce pode utlizar o rádio através do 

computador ou smartphone Android e com outro rádio acessar a 

rede Dstar 

• Cabo OPC-2350LU Incluso 

• Cores disponíveis: Consulte! 

 

•Acessórios Incluidos 

• Antena FAS270C 

• Bateria  BP-271  

• Carregador de parede BC167SA  

• Clip para cinto 

• Alça de Transporte 

• Manual 
• CD Rom contendo Software CS-51 

Preço:  
R$ 2.953.30 

*Necessário repetidor com software atualizado G3 



Rádio Móvel  -  IC-2300H 
VHF com 65w 

•Principais Características 
 
• Potência de saída estável de 65W 
• Interface do usuário semelhante à do IC-2200H 
• Durabilidade comprovada - testada com relação às mais 
   recentes especificações do MIL-STD-810 G 
• 207 canais de memória alfanuméricos 
• Subtons CTCSS/DTCS integrados 
 
•Acessórios inclusos 

 
• Microfone de mão com controle remoto (HM133V) 
• Suporte para microfone 
• Alça para instalação veicular 
• Cabo de energia 
• Fusível sobressalente 
• Manual do usuário 

Preço:  
R$ 1.300.88 



Radio Móvel Digital ID-5100A 
Dstar – FM – VHF e UHF – 50W 

 

Principais Características 
• Tela sensível ao toque 

• 50W de potência em VHF e UHF 

• Recepção simultânia V/U, V/V, U/U - 

• Monitoramento de sinais digitais 

• Receptor de GPS integrado ao painel 

• Listagem de repetidoras para Dstar e FM  

• Recepção de Banda Aeronáutica 

• Subtom CTCSS/DTCS integrado 

• Aplicativo grátis para Smartphone RS-MS1A Android™ 

  (download via  Google Play™) * 

 

•Acessórios inclusos 
• Microfone de mão (HM-207) 

• Cabo de energia  

• Cabo para o painel de controle com 3,5m  

• Suporte para microfone  

• CD Rom contendo o software CS-5100  

• Fusível reserva   

• Manual do usuário 
 
•Notas: 

•* Necessário placa opcional UT-133 

 

Preço:  
R$ 4.188.85 



Radio Móvel Digital ID-4100A 
Dstar – FM – VHF e UHF – 50W 

 

Principais Características 
• Tela  matricial com 3 cores de fundo dispóniveis 

• 50W, 15W e 5W de potência em VHF e UHF 

• Super receptor com Banda de Aviação, Marítima e outras 

  (118-174, 220-550MHz) 

• Receptor de GPS integrado 

• Listagem de repetidoras para Dstar 

• Subtom CTCSS/DTCS integrado 

• Aplicativo grátis para Smartphone RS-MS1A Android™ 

  (download via  Google Play™) * 

• Entrada para cartão de memória SD CARD (não fornecido) 

• Modo Terminal*: Conecta o rádio via computador or Smartphone 

Android e envia sua voz ou dados através do gateway até um 

repetidor. – Necessita de opcional OPC-2350LU 

• Ponto de Acesso*: Voce pode utlizar o rádio através do computador 

ou smartphone Android e com outro rádio acessar a rede Dstar 

 Necessita de opcional OPC-2350LU 

 

•Acessórios inclusos 
• Microfone de mão (HM-207S) 

• Cabo de energia – OPC-345B 

• Cabo para o painel de controle com 3,5m – OPC-837 

• Suporte para microfone  

• CD Rom contendo o software CS-4100 - Grátis 

• Fusível reserva   

• Manual do usuário 
 
•Notas: 

* Necessário placa opcional UT-137 

 

Preço:  
R$ 3.294,03 



Radio Móvel ou Base IC-7100A 
HF , VHF e UHF com Dstar   

Principais Características 
• HF, VHF e UHF com Dstar incorporado 

• Tela sensível ao toque 

• Painel de controle em angulo 

• Pronto para Dstar 

• DSP em FI com diversas funções 

• Operação modo RTTY embutida 

• Gravaçao de Voz e Programação com cartão de memória  

   Cartão SD card não fornecido 

 

•Acessórios inclusos 

• Cabo de Energia 

• Cabo USB 

• Fusível reserva 

• Conector para batedor CW 

• Conector ACC 13 pinos 

• Cabo de separação do painel 

• Manual do Usuário 
 

Preço  
R$ 7.238,03 



Radio Móvel IC-2730A 
FM – VHF e UHF – 50W 

 

Principais Características 
• 50W de potência em VHF e UHF 

• Recepção simultânea em VHF/VHF, VHF/UHF, UHF/UHF 

• 1052 Canais de Memória 

• Larga recepção incluindo Banda Aeronáutica 

• Subtom CTCSS/DTCS integrado 

• Software de clonagem gratis para download 

 

•Acessórios inclusos 
• Microfone de mão com controle remoto HM-207 

• Cabo de energia  

• Cabo do controlador OPC-837 

• Suporte para microfone  

• Fusível reserva   

• Manual do usuário 
 

 

Preço:  
R$ 2.416,31 



Radio Base IC-7300 
HF/50MHz – 100W 

 

Principais Características 
• 100W de potência (25W em AM) 

• Modos SSB, CW, RTTY,  AM e FM 

• Tela colorida sensível ao toque 

• Amostragem direta de RF 

• Acoplador incorporado  

• 15 Filtros pass banda discretos 

• Escopo de frequência em tempo real 

• Slot para cartão de memória (cartão não fornecido) 

 

 

•Acessórios inclusos 
• Microfone de mão 

• Cabo de energia  

• Suporte para microfone  

• Fusível reserva   

• CD com manual do usuário em portugues 

 
 

 

Preço:  
R$ 7.899,00 



Parceria LABRE - ICOM 
Tabela de preços  

Condições Especiais para associados 

6 vezes no cartão 

 

 

 

 

 

 

 

 
Outros modelos sob consulta - PY2EJ@icomamerica.com 

 

 ICOM  Preço unitário Parcelas 

ID-51 Plus  R$   2.953,30  6x R$ 492,22 

IC-2300H  R$   1,300.88  6x R$ 216,81 

ID-5100A  R$   4.188,85  6x R$ 698,14 

ID-4100A   R$   3.294,03  6x R$ 549,01 

IC-7100  R$   7.238,03  6x R$ 1.206,34 

IC-2730  R$   2,416,31  
 

6x R$ 402,72 

IC-7300 R$ 7.899,00 6x R$ 1.316,50 

mailto:PY2EJ@icomamerica.com

