
MOTOTRBO DM2600 – 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

VYUŽIJTE VÝKON SVÝCH MOBILNÍCH RADIOSTANIC NA MAXIMUM

To, že radiostanice MOTOTRBO™ přinášejí sílu digitální 
komunikace na dosah ruky velmi dobře víte. Kombinují 
totiž ty nejlepší funkce obousměrných radiostanic  
s nejmodernější digitální technologií, a proto představují 
všechny výhody, které hledáte. Vynikající pokrytí.  
Dvojnásobná kapacita. Výjimečná kvalita a čistota  
zvukového přenosu.

A přestože víte, že radiostanice MOTOTORBO jsou špička 
ve své třídě, k maximálnímu využití jejich potenciá-
lu potřebujete příslušenství, které se přesně hodí do 
vašeho pracovního prostředí. Proto je důležité používat 
s mobilními radiostanicemi DM2600 pouze příslušen-
ství Motorola Original®. Jedná se o jediné příslušenství 
navržené, testované a schválené k optimalizaci výkonu 
vašich radiostanic.

Pouze příslušenství Motorola vám umožní využít maxi-
mální potenciál té nejvyspělejší digitální radiové plat-
formy - radiostanic MOTOTRBO. Ať hledáte pokročilé 
funkce, které zajisti jasný a čistý příjem a vysílání, nebo 
chcete komunikovat bez rozptylování uvnitř vozidla, je 
naše příslušenství přesně tím, co vám pomůže dosáh-
nout větší produktivity a bezpečnosti. Při společném po-
užití přehodnotíte, co je příslušenství a co je nutnost.
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ZŮSTAŇTE SE SVÝMI TÝMY VE SPOJENÍ   
A NA DOBRÉ CESTĚ

OPTIMALIZOVÁNO PRO DIGITÁLNÍ RADIOSTANICE
Vždy používejte pouze příslušenství Motorola opatřené tímto symbolem. 
Ten značí, že dané příslušenství bylo optimalizováno pro použití v digitál-
ním i analogovém režimu. Veškeré příslušenství s tímto symbolem je certi-
fikováno a schváleno pro použití s mobilními radiostanicemi DM2600.

EXTERNÍ MIKROFONY VÝKON, KTERÝ MLUVÍ SÁM ZA SEBE

Najděte ten nejvhodnější mikrofon pro váš způsob práce, ať už 
doručujete balíčky po městě nebo přepravujete pasažéry.

Na výběr máte ze čtyř různých stylů:

Kompaktní mikrofony skvěle a pohodlně sednou do ruky  
a umožňují rychlou a pohodlnou komunikaci

Mikrofony s klávesnicí umožňují snadný pohyb nabídkami 
radiostanice, vytáčení a ještě mnohem víc

Odolné mikrofony mají zpevněnou konstrukci a snadno se 
používají i když máte rukavice

Telefonní sluchátko umožňuje diskrétnější komunikaci, takže 
ostatní nemohou naslouchat probíhajícímu hovoru

PMLN6481
Telefonní 
sluchátko

PMMN4090
Kompaktní mikrofon

PMMN4091
Odolný
mikrofon

PMMN4089
Mikrofon 
s klávesnicí 

EXTERNÍ MIKROFONY

PMMN4090 Kompaktní mikrofon GMMN4065 Mikrofon na stínítko

PMMN4091 Odolný mikrofon PMLN6481 Telefonní sluchátko se zavěšovacím držákem

PMMN4089 Mikrofon s klávesnicí HLN9073 Klip pro zavěšení ručního mikrofonu (vyžaduje instalaci)

DEJTE SBOHEM RUŠIVÉMU ŠUMU DÍKY FUNKCI INTELIGENTNÍ ZVUK
Narušuje vaši komunikaci hluk silničního provozu, těžkých strojů, dieselových motorů a další hlasité 
zvuky? Díky funkci Inteligentní zvuk (Intelligent Audio) je neustálé upravování hlasitosti radiostanice 
tak, aby odpovídala okolnímu hluku, minulostí.

Funkce Inteligentní zvuk naslouchá zvukům v pozadí a automaticky zvyšuje a snižuje úroveň hlasi-
tosti tak, abyste vždy slyšeli jasně a čistě. I když řídíte prázdný autobus, který se ale během chvíle 
naplní brebentícími dětmi, budete stále schopni naslouchat důležité komunikaci, aniž byste museli 
sundat ruce z volantu a upravit hlasitost své radiostanice.
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ŘEŠENÍ PRO VOZIDLA DRŽTE OČI NA SILNICI A RUCE NA VOLANTU

S těmito nepostradatelnými řešeními pro vozidla budete moci 
komunikovat bezpečně, ať pracujete v tramvaji, autobuse nebo 
v dodávkách při doručování zásilek na krátké vzdálenosti.

Připevněte mikrofon na stínítko svého vozu a už nikdy  
nebudete muset držet mikrofon v ruce. Přidejte k němu jednu  
z dálkových Push-To-Talk možností (externí tlačítko namonto-
vané na volantu, ohebný husí krk s tlačítkem nebo nožní spínač 
namontovaný na podlaze vozu) a získáte kompletní komunikač-
ní hands-free řešení.

RLN4836
Tísňový nožní 
spínač

RLN4858 
Husí krk  
s PTT tlačítkem

GMMN4065
Mikrofon  
na stínítko RLN4857 

PTT tlačítko

PUSH-TO-TALK ŘEŠENÍ PRO VOZIDLA
RLN4836 Tísňový nožní spínač HKN4137 Napájecí kabel k baterii - 3 m, 15 A, 14 AWG

RLN4858 Husí krk s PTT tlačítkem HKN4191 Napájecí kabel k baterii - 3 m, 20 A, 12 AWG

RLN4857 Externí vysílací PTT tlačítko HKN4192 Napájecí kabel k baterii - 6 m, 20 A, 10 AWG

MONTÁŽ DO VOZIDLA HKN9327 Kabel pro spínání stanice přes zapalování vozidla

RLN6466 Nízká otočná montážní sada 03012045001 Šrouby pro otočnou montáž

RLN6467 Vysoká otočná montážní sada

RLN6468 Montážní sada se zámkem

FTN6083 Montážní sada pro přístrojovou desku - DIN

EXTERNÍ REPRODUKTORY BUĎTE NA PŘÍJMU I NA TĚCH NEJHLASITĚJŠÍCH MÍSTECH

Zvítězte nad hlukem v hlasitých a složitých situacích, ať se jed-
ná o burácení v kabině domíchávače nebo shon a ruch okolo 
dodávky v nákladním doku. Externí reproduktory Motorola  
dodávají potřebnou úroveň hlasitosti ve vozidle a umožňují 
vybrat takové reproduktory, které budou odpovídat prostředí.

RSN4001
13W externí reproduktor

EXTERNÍ REPRODUKTORY
HSN8145                    7,5W externí reproduktor

RSN4001                13W externí reproduktor

GMKN4084                Prodlužovací reproduktorový kabel
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KABELY, ANTÉNY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

GMBN1021
Těsnění zadního 
konektoru  
pro příslušenství

RAD4198
VHF čtvrtvlnová 
anténa 

RAE4151
UHF čtvrtvlnová 
anténa  

HAE6021
UHF čtvrtzisková 
anténa  

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS a stylizované logo M jsou obchodní známky nebo registrované obchodní 
známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC a používají se v licenci. Všechny ostatní ochranné známky jsou 
majetkem jejich příslušných vlastníků. © 2013 Motorola Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena.
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Více informací o příslušenství k radiostanicím MOTOTRBO™ DM2600  
najdete na adrese motorolasolutions.com/mototrbo nebo kontaktujte nejbližšího  
zástupce nebo autorizovaného partnera společnosti Motorola prostřednictvím  
adresy motorolasolutions.com/contactus.

Dodává:

PROGRAMOVACÍ KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PMKN4147 Programovací kabel pro mobilní stanice, přední konektor

PMKN4148 Zadní 20pinový programovací kabel USB MAP

PMKN4149 Zadní 20pinový testovací a programovací kabel USB MAP

PMKN4150 Zadní 20pinový testovací kabel MAP

PMKN4151 Univerzální kabel pro mobilní stanice, zadní konektor  
pro příslušenství

GMBN1021 Těsnění zadního konektoru pro příslušenství  
s konektorem a piny

HLN9457 16pinová sada konektoru pro příslušenství 

PMLN5620 Nástavec konektoru, 20 kusů

3202607Y01 Krytka, těsnění, konektor pro příslušenství

6680388A26 Zamačkávací kleště na kabely/konektory

VOLITELNÝ MODUL
PMLN6544 Volitelný modul - sada pro upgrade

ANTÉNY
VHF

RAD4198 136-144 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

RAD4199 146-150,8 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

RAD4200 150,8-162 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

RAD4201 162-174 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

UHF

RAE4151 403-430 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

RAE4152 450-470 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

HAE6021 403-527 MHz, zisk 2,0 dB, BNC


