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AKCESORIA
MOTOTRBO DO SERII SL
KOMUNIKACJA NIE BYŁA NIGDY TAK DOSKONAŁA I ŁATWA.

Cyfrowe radiotelefony MOTOTRBO™ zapewniają stałą łączność i kontrolę bez względu na to, czy używane
są na recepcji, czy przez obsługę centrum konferencyjnego. Niezwykle zwarta i lekka konstrukcja gwarantuje
niespotykaną dyskrecję komunikacji. Nasze radiotelefony Serii SL oferują profesjonalne możliwości, takie jak
zaawansowane zarządzanie zleceniami, alarm wibracyjny, tryb utajniony oraz duży, kolorowy wyświetlacz.
Akcesoria do Serii SL zwiększają Państwa profesjonalizm dzięki nowoczesnym funkcjom, takim jak
zintegrowany Bluetooth® oraz Inteligentny Dźwięk, pozwalającym poprawić wydajność pracy oraz wizerunek
firmy. Właśnie dlatego, tak ważne jest wybranie wyłącznie akcesoriów, certyfikowanych do pracy z
radiotelefonami MOTOTRBO.
Tylko Oryginalne Akcesoria Motorola są opracowywane i testowane z radiotelefonami Motorola tworząc
kompletny system, który pozwala zachować optymalną wydajność, niezawodność oraz zgodność z normami.

ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ DZIĘKI
ZINTEGROWANEJ TECHNOLOGI
BLUETOOTH

Szybkie, łatwe i bezproblemowe przekazywanie
informacji jest najważniejsze, niezależnie od tego,
czy pracownicy hotelu zajmują się obsługą klientów,
czy też pracownicy ochrony zabezpieczają specjalną
imprezę. W związku z tym do naszych radiotelefonów
MOTOTRBO włączyliśmy funkcję audio Bluetooth®
ułatwiając tym samym komunikację. Wyjątkowa
słuchawka bezprzewodowa Operations Critical radzi
sobie doskonale w głośnym otoczeniu podczas gdy
opcjonalny bezprzewodowy przycisk nadawania PTT
może zostać podłączony do dowolnej słuchawki
gwarantując dyskretną komunikację. Wystarczy
umieścić PTT w kieszeni lub klapie marynarki, aby
uzyskać natychmiastową łączność.

UCIECZKA OD HAŁASU

Nasze radiotelefony Serii SL oferują funkcję Inteligentny
Dźwięk dopasowującą poziom głośności urządzenia
do poziomu hałasu otoczenia. Inteligentny Dźwięk
działa również we współpracy z wybranymi akcesoriami
audio, zapewniając Państwa pracownikom zwiększoną
elastyczność komunikacyjną.
Proszę podłączyć akcesoria Serii SL, a Inteligentny
Dźwięk automatycznie dostosuje poziom głośności
radiotelefonu oraz rozpocznie filtrowanie hałasu
otoczenia, co w znaczny sposób poprawi czystość
dźwięku. Teraz Państwa pracownicy nie przeoczą
wywołania w czasie głośnego bankietu, ani nie będą
przeszkadzać innym osobom idąc cichym korytarzem.
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WYGODNA I DYSKRETNA ROZMOWA

Nasze słuchawki - obrotowa z jednym przewodem oraz
douszna - są małe, eleganckie oraz wydajne, dzięki
czemu użytkownicy mogą komunikować się w łatwy i
dyskretny sposób.
Przezroczysty przewód oraz gumowa nakładka
wchodzące w skład słuchawki dousznej zapewniają
dyskrecję oraz bezpieczeństwo. Regulowana słuchawka
obrotowa jest wygodna, nawet w czasie przedłużającej
się pracy. Obie słuchawki posiadają wbudowany
mikrofon oraz przycisk nadawania, co sprawia, że
komunikacja jest łatwa i niekłopotliwa.
Wystarczy dodać akcesoria do przenoszenia - jak
obrotowy pokrowiec lub lekki pasek na nadgarstek
- a zyskają Państwo elastyczność oraz wygodę,
która sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej
zapracowanych członków zespołu.
BEZPRZEWODOWE AKCESORIA BLUETOOTH
GMTN6356*

Bezprzewodowa Słuchawka Operations Critical z 30
cm. kablem i ładowarką

NNTN8191

Bezprzewodowy Przycisk nadawania PTT

NTN2572

Zapasowa, bezprzewodowa słuchawka,
30 cm. kabel

SŁUCHAWKI

CIENKI ZNACZY LEPSZY - OD
AKUMULATORA DO ŁADOWAREK

Poczynając od standardowych akumulatorów
o wielkości baterii do telefonu komórkowego,
aż po ładowarki micro-USB, akcesoria do Serii
SL opracowane zostały z myślą o mobilności,
profesjonalizmie oraz wygodzie. Zarówno akumulatory
standardowe, jak i te o wysokiej wydajności są cienkie i
lekkie, co gwarantuje komfort użytkowania.
Unikalna wielostanowiskowa ładowarka łączy wysoką
wydajność, funkcjonalność oraz elegancki wygląd,
pozwalając jednocześnie ładować sześć radiotelefonów
lub akumulatorów.

GMTN6356

AKCESORIA DO PRZENOSZENIA
PMLN6074

Nylonowy pasek na nadgarstek

PMLN5956

Uchwyt obrotowy

ANTENY
PMAE4078

Zestaw z anteną UHF (403-425 MHz)

PMAE4076

Zestaw z anteną UHF (420-445 MHz)
Zestaw z anteną UHF (438-470 MHz)

PMLN5958

Słuchawka obrotowa z wbudowanym mikrofonem
i PTT

PMAE4077

PMLN5957

Słuchawka douszna z pojedynczym przewodem z
przezroczystą rurką, wbudowanym mikrofonem i
PTT (czarny)

KABLE
25-124330-01R

Kabel do programowania (Złącze Micro USB)

AKUMULATORY I ŁADOWARKI
HKNN4013

Akumulator o zwiększonej pojemności Li-Ion 1800 mAh

PMNN4425

Akumulator Li-Ion 1400 mAh

PMLN6000

Zastępcza pokrywka akumulatora
(standardowy akumulator)

PMLN6001

Zastępcza pokrywka akumulatora
(akumulator o zwiększonej pojemności)

PMPN4006

Jednostanowiskowa ładowarka sieciowa z kablem
Micro USB

PMLN5917

Wielostanowiskowa ładowarka (Euro)

PMLN5918

Wielostanowiskowa ładowarka (W. Brytania)

NNTN8191

* Oznaczone akcesoria audio zostały zoptymalizowane do pracy przy użyciu funkcji Inteligentnego Dźwięku

PMLN5958

PMLN5917/
PMLN5918
PMLN6074

PMLN5956

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić www.motorola.com/
Business/PL-PL/Product+Lines/MOTOTRBO/SL4000+Series/SL4000_SL4010
lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Motorola
www.motorola.com/Business/PL-PL/Contact_Us
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