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AKCESORIA DO
RADIOTELEFONÓW
DP3441 Z SERII MOTOTRBO

NIEWIELKIE ROZMIARY WIELKIE KORZYŚCI

Potrzebują Państwo elastyczności i swobody poruszania
się wraz z gwarancją stałej łączności, gdy praca jest
wymagająca a warunki trudne. W tym celu niezbędne
są akcesoria dorównujące mocy, trwałości i wygodzie
kompaktowego i wytrzymałego radiotelefonu DP3441.
Dlatego należy zawsze używać akcesoriów Motorola
Original®. Są to jedyne akcesoria opracowywane,
tworzone i testowane pod kątem optymalizacji
każdego aspektu funkcjonowania i niezawodności
radiotelefonu.

Wyłącznie akcesoria Motorola pozwalają wykorzystać
pełen potencjał MOTOTRBO™ – najbardziej
zaawansowanej cyfrowej platformy radiotelefonicznej
w branży. Dlatego też niezależnie od tego, czy chodzi
o usuwanie usterki na linii produkcyjnej, czy udanie
się na miejsce alarmu w hotelu, mogą Państwo
pracować szybko i wydajnie. Nasze akcesoria
umożliwiają wygodne poruszanie się bez przewodów
i innych ograniczeń.
Połączenie naszego kompaktowego i wytrzymałego
radiotelefonu z akcesoriami DP3441 pozwala zwiększyć
wydajność pracy. Pomożemy zrozumieć, co jest
dodatkiem a co niezbędne.
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UWOLNIJ MOC SWOJEGO
RADIOTELEFONU
ŁATWE ŁĄCZENIE

KOMUNIKACJA W RUCHU

Nasze radiotelefony DP3441 są wyposażone w bardzo przydatne, innowacyjne
rozwiązanie: płaskie złącze, które pozwala na szybki i niezawodny montaż
akcesoriów bez używania specjalistycznych narzędzi. Do podłączenia
akcesoriów DP3441 wystarczą dwie proste czynności. Rozłączanie jest równie
proste. Niezależnie od tego, czy pracownik monitoruje pracę w fabryce, czy
pracuje na drabinie – wybrane akcesorium będzie bezpiecznie przymocowane,
choć z łatwością można je odczepić, gdy zajdzie taka potrzeba.

WYRAŹNY DŹWIĘK I WYGODA PRACY

WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIA
Mikrofonogłośniki zapewniają unikatowe funkcje umożliwiające klarowną
komunikację w warunkach silnego wiatru (tłumienie szumu wiatru) lub hałasu
(wyciszanie szumów).

PMLN5731

Słuchawki douszne i zestawy kamuflowane można dopasować do stylu
pracy – od wersji z dyskretną, przezroczystą rurką dźwiękową po modele
nauszne.

PMMN4071

Wygodne zestawy nagłowne chronią słuch w głośnych warunkach. Ciężkie
zestawy nagłowne cechuje podwyższona wytrzymałość i wysoki stopień
ochrony na potrzeby pracy w trudnych i głośnych warunkach.

WADN4190
PMLN5726

ZESTAW NAGŁOWNY
PMLN5731

Ciężki zestaw nagłowny z mikrofonem na wysięgniku i przyciskiem
nadawania PTT na przewodzie, redukcja szumów = 24 dB

ZESTAWY KAMUFLOWANE
PMLN57241

2-przewodowy zestaw kamuflowany z półprzezroczystym
przewodem (czarny)

PMLN57261

2-przewodowy zestaw kamuflowany z półprzezroczystym
przewodem (beżowy)

MIKROFONOGŁOŚNIKI
PMMN4071
PMMN4073

Mikrofonogłośnik IMPRES z funkcją tłumienia szumu i wtykiem
audio jack 3,5 mm (IP54)
™

Mikrofonogłośnik IMPRES™ z funkcją tłumienia szumu wiatru i
wtykiem audio jack 3,5 mm (IP55)

¹ Te akcesoria audio zostały zoptymalizowane pod kątem obsługi funkcji inteligentnego dźwięku.

PMMN40751

Mikrofonogłośnik z funkcją tłumienia szumu wiatru, wodoszczelny
(IP57)

PMMN40761

Mikrofonogłośnik z funkcją tłumienia szumu wiatru i wtykiem audio
jack 3,5 mm (IP54)

AKCESORIA DO MIKROFONOGŁOŚNIKÓW
MDRLN4885

Słuchawka douszna kamuflowana, tylko do odbioru, kabel
sprężynowy

MDRLN4941

Słuchawka nauszna, tylko do odbioru, z przezroczystą rurką
głosową i gumową wkładką

WADN4190

Elastyczna słuchawka nauszna, tylko do odbioru

PMLN4620

Słuchawka nauszna D-Shell, tylko do odbioru
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WBUDOWANY BLUETOOTH
Większa mobilność Państwa pracowników bez ograniczania ich plątaniną
kabli. Radiotelefony DP3441 są fabrycznie wyposażone w Bluetooth®, dzięki
czemu nie trzeba używać adapterów. Jeśli dodać do tego bogatą ofertę
naszych akcesoriów – w tym słuchawek na- i dousznych, zabezpieczeń i
dodatków ekonomicznych – bez problemu można dobrać bezprzewodowe
rozwiązanie dopasowane do warunków i stylu pracy.

UWOLNIJ MOC RADIOTELEFONU I PORUSZAJ SIĘ
SWOBODNIE BEZ PRZEWODÓW
PMLN6463
NNTN8294

NNTN8434

AKCESORIA BEZPRZEWODOWE
NNTN82941

Bezprzewodowa słuchawka douszna do zastosowań specjalnych
z przewodem o dł. 29 cm (zamów produkt NNTN8191 do zasilania
słuchawki)

NTN8821

Zestaw konserwacyjny do bezprzewodowych zestawów
słuchawkowych z 10 rurkami do ucha, 10 paskami do uszczelniania
mikrofonu i 2 piankowymi osłonkami przeciwwiatrowymi

NNTN82951

Bezprzewodowa słuchawka douszna do zastosowań specjalnych
z przewodem o dł. 116 cm (zamów produkt NNTN8191 do zasilania
słuchawki)

NTN8988

Pasek na ucho do zamontowania bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego do zastosowań specjalnych (10 szt.)

NTN25721

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do zastosowań specjalnych
z przewodem o dł. 30 cm (zamów produkt NNTN8191 do zasilania
słuchawki)

RLN5037

Rurki do ucha do bezprzewodowego zestawu słuchawkowego do
zastosowań specjalnych (10 szt.)

NTN8986

NNTN8191

Bezprzewodowy przycisk PTT (ładowarka dostępna oddzielnie)

Samoprzylepne podkładki do bezprzewodowego zestawu
słuchawkowego

PMPN4006

Ładowarka USB (z wtyczką europejską i brytyjską)

NNTN8433

PMLN6463

Zestaw akcesoriów Bluetooth z obracaną słuchawką i klipsem
na akumulator (przycisk PTT na radiotelefonie lub oddzielny
bezprzewodowy)

W pełni dyskretny bezprzewodowy zestaw kamuflowany (zawiera w
pełni dyskretny, kamuflowany zestaw słuchawkowy, adapter typu Y
do bezprzewodowej smyczy na szyję z haczykiem do mocowania i
bezprzewodowym przyciskiem PTT)
Ładowarka PMPN4006 dostępna oddzielnie

MAG ONE

EKONOMIA I WSZECHSTRONNOŚĆ

Gdy potrzebne są urządzenia do pracy w niezbyt wymagających warunkach,
można zaufać akcesoriom audio Mag One™, jedynej serii ekonomicznych
produktów przetestowanych i certyfikowanych przez Motorolę.

AKCESORIA MAG ONE
PMLN5727

Słuchawka nauszna Mag One z obrotowym uchwytem, mikrofonem i
przyciskiem nadawania PTT na przewodzie

PMLN5732

Zestaw słuchawkowy Mag One z mikrofonem na wysięgniku i
przyciskiem nadawania PTT na przewodzie

AKUMULATORY I ŁADOWARKI
Nasze akumulatory posiadają stopień ochrony IP67, dzięki czemu spełniają
najsurowsze normy. Tak samo jak radiotelefony, są one wodoszczelne i
pyłoszczelne. Akumulatory MOTOTRBO są sprawdzone i wytrzymałe, dzięki
czemu działają lepiej i wytrzymują więcej niż inne produkty. W kolejnych testach
nasze akumulatory przetrwały wstrząsy, uderzenia, upadki i drgania, spisując się
lepiej niż baterie innych marek.
Do ładowania akumulatorów radiotelefonów DP3441 można użyć ładowarek
z serii Professional. Do wyboru szeroka gama ładowarek, w tym szybka,
wielostanowiskowa ładowarka do ładowania sześciu akumulatorów jednocześnie.
AKUMULATOR
PMNN4440

Akumulator Li-Ion 1600 mAh (IP67)

ŁADOWARKI JEDNO- I WIELOSTANOWISKOWE
PMLN5196

Ładowarka jednostanowiskowa
(zasilacz impulsowy, wtyczka europejska)

PMLN5195

Ładowarka jednostanowiskowa
(zasilacz impulsowy, wtyczka brytyjska)

¹ Te akcesoria audio zostały zoptymalizowane pod kątem obsługi funkcji inteligentnego dźwięku.
2
W radiotelefonach DP3441 nie można używać akumulatorów IMPRES, ale można używać
ładowarek IMPRES.

PMLN5727

PMLN5733

PMLN5732

Słuchawka douszna Mag One z mikrofonem i przyciskiem nadawania
PTT na przewodzie

SPRAWDZONE, WYTRZYMAŁE I RYGORYSTYCZNIE TESTOWANE
MOTOROLA
POWER PRODUCTS
MULTIPLIER
HONEYWELL

98%
53%
47%
52%

Szczegóły na www.motorolasolutions.com/proventough.

PMLN51882

Ładowarka jednostanowiskowa IMPRES™
(zasilacz impulsowy, wtyczka europejska)

PMLN51942

Ładowarka jednostanowiskowa IMPRES
(zasilacz impulsowy, wtyczka brytyjska)

WPLN41892

Ładowarka wielostanowiskowa IMPRES (wtyczka europejska)

WPLN41882

Ładowarka wielostanowiskowa IMPRES (wtyczka brytyjska)

WPLN41942

Ładowarka wielostanowiskowa IMPRES z wyświetlaczem
(wtyczka europejska)

WPLN41932

Ładowarka wielostanowiskowa IMPRES z wyświetlaczem
(wtyczka brytyjska)
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KABLE, ANTENY I AKCESORIA

PROSTA OCHRONA, ŁATWA LOKALIZACJA

Ten wytrzymały futerał jest zwarty i
wyposażony w obracający się o 360°
klips do pasa. Zapewnia wygodę i
elastyczność noszenia radiotelefonu przy
pasku.
Kolorowe opaski identyfikacyjne na
anteny ułatwiają wzrokową identyfikację
radiotelefonu.

Opaski identyfikacyjne
na anteny

PMLN6545

PMKN4115

PMAE4069

AKCESORIA DO PRZENOSZENIA
PMLN6545

Futerał z klipsem do pasa

KABLE I AKCESORIA DO PROGRAMOWANIA
PMKN4115

Przenośny kabel do programowania (USB)

PMKN4117

Kabel do programowania, testowania i korygowania

0104058J40

Osłona ochronna na złącza do akcesoriów

ANTENY
Anteny UHF
PMAE4069

Antena prętowa UHF (403-450 MHz)

PMAE4070

Antena prętowa UHF (440-490 MHz)

PMAE4071

Antena prętowa UHF (470-527 MHz)

Anteny VHF
PMAD4119

Antena prętowa VHF (136-148 MHz)

PMAD4120

Antena prętowa VHF (146-160 MHz)

PMAD4121

Antena prętowa VHF (160-174 MHz)

AKCESORIA DO ANTEN
32012144001

Opaski identyfikacyjne, szare (10 szt.)

32012144002

Opaski identyfikacyjne, żółte (10 szt.)

32012144003

Opaski identyfikacyjne, zielone (10 szt.)

32012144004

Opaski identyfikacyjne, niebieskie (10 szt.)

32012144005

Opaski identyfikacyjne, fioletowe (10 szt.)

Aby dowiedzieć się więcej na temat akcesoriów do radiotelefonów MOTOTRBO
DP3441 zapraszamy do odwiedzenia naszych stron: motorolasolutions.com/mototrbo,
lub najbliższego autoryzowanego przedstawiciela firmy Motorola, którego dane
tele-adresowe dostępne są na: motorolasolutions.com/contactus
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Dystrybucja:

PMAD4119

