
ŘADA MOTOTRBO™ DM4000 –
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRACUJTE CHYTŘEJI, AŤ VÁS PRÁCE ZAVEDE KAMKOLIV

Řidiči dodávek nebo kamionů, vykládání nákladu nebo posouvání v husté dopravě – jak 
udržíte flotilu v kontaktu a zákazníka spokojeného? Digitální řešení MOTOTRBO™ dokáží 
transformovat váš podnik a učinit interakci mezi zaměstnanci chytřejší a bezpečnější. 
Naše radiostanice řady DM4000 mají rozšířené funkce, jako plně barevné displeje a inte-
grované datové funkce, které dávají lidem možnosti jako nikdy předtím.

Přesně proto je třeba vybírat pouze z doplňků schválených k použití s radiostanicemi 
MOTOTRBO. Pouze příslušenství Motorola Original je vyvíjeno a testováno spolu s radio-
stanicemi Motorola jako komplexní systém pro zajištění výkonu, spolehlivosti a splnění 
potřebných norem.

Doplňky pro řadu DM4000 pomohou přeměnit vaše pracovní toky – s pokrokovými 
funkcemi, jako jsou integrovaný Bluetooth® a Inteligentní zvuk – abyste mohli efektivněji 
spolupracovat, ať vaši lidé pracují kdekoliv.

INFORMAČNÍ LIST
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘADU MOTOTRBO DM4000



INFORMAČNÍ LIST
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘADU MOTOTRBO DM4000

PRACUJTE BEZPEČNĚJI DÍKY CHYTŘEJŠÍMU  
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Naše exkluzivní doplňky IMPRES Smart Audio komunikují 
s radiostanicí a potlačují okolní hluk, zlepšují srozumitel-
nost hlasu a zesilují hlasitost – a to i ve hluku dopravy. 
Funkce Automatic Gain Control (AGC - Automatická 
kontrola zesílení) přidává další vrstvu pro dosažení výji-
mečné kvality zvuku. Detekuje změny v úrovních hlasu 
hovořící osoby a zvyšuje či snižuje zesílení mikrofonu 
tak, aby příjemce zvuku slyšel jasně, bez ohledu na to, 
jak hlasitě nebo tiše mluvíte do svého příslušenství.

Příslušenství IMPRES činí komunikaci na silnicích chytřej-
ší a bezpečnější. Nový mikrofon s klávesnicí má 4směro-
vé navigační tlačítko, kterým lze snadno získat přístup  
k důležitým funkcím na velkém barevném displeji, vy-
táčet telefonní čísla a posílat textové zprávy. Odolný mik-
rofon je pak snadno použitelnou alternativou v případě, 
že nosíte rukavice.

INTELIGENTNÍ ZVUK VÁS POSUNE DÁL
Série mobilních radiostanic DM4000 nabízí v digitálním 
režimu chytrou funkci nazvanou Inteligentní zvuk (Intelli-
gent Audio), která upravuje hlasitost tak, aby odpovídala 
šumu prostředí. Vaši pracovníci mohou také využívat 
výhod funkce Inteligentní zvuk s vybraným audio příslu-
šenstvím.

Připojte příslušenství IMPRES, které okamžitě nastaví 
hlasitost a zlepší schopnosti funkce Inteligentní zvuk na 
vaší mobilní radiostanici. S příslušenstvím IMPRES vaše 
mobilní radiostanice nejen rozezná příslušenství  
a načte správný profil pro optimalizaci audio výkonu,  
ale v kombinaci s funkcí Inteligentní zvuk intuitivně  
nastavuje hlasitost pro kompenzaci hluku na pozadí.

INTEGROVANÝ BLUETOOTH NYNÍ I MOBILNÍ
Zlepšete mobilitu svých pracovních týmů bez zamo-
taných drátů. Radiostanice řady DM4000 jsou první 
radiostanice MOTOTRBO s Bluetooth zvukem integrova-
ným přímo do stanice bez potřeby jakéhokoliv adaptéru. 
Řidiči nyní mohou kontrolovat náklad nebo chodit po 
nakládacím doku a zůstat ve spojení ve vzdálenosti do 
10 metrů od radiostanice. Bezdrátové sluchátko řady 
Operations Critical od společnosti Motorola je navíc 
pohodlné a odolné, takže jej lze nosit celý den.

S HANDS-FREE JE VŠE JEDNODUŠŠÍ
Ať vaše posádky potřebují odpovědět dispečinku či se 
nahlásit z cesty, příslušenství řady DM4000 nabízí širo-
kou škálu možností, které umožňují snadnou instalaci, 
montáže šetřící místem, použití hands-free ve vozidle či 
zasílání komunikaci na dispečink. Úplné portfolio antén 
s integrovaným GPS i bez GPS zajistí, že získáte pokrytí, 
které s mobilními radiostanicemi DM4000 potřebujete.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPATIBILNÍ  
S MOBILNÍMI RADIOSTANICEMI ŘADY MOTOTRBO DM4000

EXTERNÍ MIKROFONY ANTÉNY
RMN51271,2 Mikrofon IMPRES s klávesnicí a 4směrnou navigací pouze 

pro mobilní radiostanice řady DM4000
ANTÉNY PRO MONTÁŽ OTVOREM

RAD4198 136-144 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

RMN50521 Standardní kompaktní mikrofon RAD4199 146-150,8 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

RMN50531 Odolný mikrofon IMPRES RAD4200 150-8-162 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

HMN40981 Telefonní sluchátko IMPRES RAD4201 162-174 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

RMN50541 Mikrofon na stínítko IMPRES RAE4151 403-430 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

PMKN4033 Prodlužovací kabel k mikrofonu pro RMN5052 – 3 m RAE4152 450-470 MHz, čtvrtvlnová anténa, montáž otvorem

PMKN4034 Prodlužovací kabel k mikrofonu pro RMN5052 – 6 m RAE4158 406-420 MHz, anténa se ziskem 3,5 dB, montáž otvorem

HLN9073 Závěsný klip mikrofonu RAE4154 450-470 MHz, anténa se ziskem 3,5 dB, montáž otvorem

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

BEZDRÁTOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ AKTIVNÍ ANTÉNY POUZE GPS

GMTN63561 Bezdrátové sluchátko Operations Critical s 30cm kabelem PMAN4000 Aktivní GPS anténa s pevnou montáží

NNTN8191 Bezdrátové PTT tlačítko PMAN4001 Aktivní GPS anténa s montáží na sklo

NTN2572 Náhradní bezdrátové sluchátko, kabel 30 cm PMAN4002 Aktivní GPS anténa s magnetickou montáží

PMAN4003 Montážní základna GPS/NMO, pouze BNC

PROGRAMOVACÍ KABELY A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PMAN4004 Montážní základna GPS/NMO pro anténu Mini-U

PMKN4010 Programovací kabel mobilní stanice a opakovače KOMBINOVANÉ GPS/RF ANTÉNY

HKN6184 Programovací kabel pro mobilní stanice, 
přední konektor

RAD4219 136-144 MHz, kombo GPS/VHF čtvrtvlnová, 
montáž otvorem

PMLN5072 Hardwarová sada pro zadní konektor příslušenství RAD4220 146-150,8 MHz, kombo GPS/VHF čtvrtvlnová, 
montáž otvorem

PMKN4016 Programovací a testovací kabel pro mobilní stanice  
a opakovače (zadní konektor)

RAD4221 150,8-162 MHz, kombo GPS/VHF čtvrtvlnová, 
montáž otvorem

PMKN4018 Univerzální kabel pro mobilní stanice a opakovače, 
zadní konektor pro příslušenství

RAD4222 162-174 MHz, kombo GPS/VHF čtvrtvlnová, 
montáž otvorem

PMLN6024S Volitelný modul BT/GPS PMAE4035 403-430 MHz, kombo GPS/UHF čtvrtvlnová, 
montáž otvorem

PMLN5718S Volitelný modul - sada pro upgrade PMAE4037 450-470 MHz, kombo GPS/UHF čtvrtvlnová, 
montáž otvorem

PMAE4036 406-420 MHz, kombo GPS/UHF, zisk 3,5 dB, 
montáž otvorem

PMAE4038 450-470 MHz, kombo GPS/UHF, zisk 5 dB, 
montáž otvorem

HAE6017 403-527 MHz, kombo GPS/UHF 2dB, BNC
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¹ Tyto audio doplňky byly optimalizovány pro práci s funkcí Inteligentní zvuk (Intelligent Audio)
2 Tento mikrofon je kompatibilní pouze se stanicemi DM4600 a DM4601

Dodává:

Více informací o elegantních a stylových řešeních najdete na adrese  
www.motorolasolutions.com/mototrbo nebo kontaktujte nejbližšího zástupce  
nebo autorizovaného partnera společnosti Motorola prostřednictvím  
adresy www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘÍDICÍ STANICE EXTERNÍ PTT PŘÍSLUŠENSTVÍ
RMN5050 Stolní mikrofon RLN5929 Tísňový nožní spínač

RSN4002 13W externí reproduktor RLN5926 Tlačítko s PTT

RSN4003 7,5W externí reproduktor

RSN4004 5W externí reproduktor MONTÁŽNÍ A INSTALAČNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
GLN7318 Stolní podložka bez reproduktoru RLN6466 Nízká otočná montážní sada

RSN4005 Stolní podložka s reproduktorem RLN6467 Vysoká otočná montážní sada

HKN9088 Anténní adaptér Mini-U pro mobilní radiostanici, kabel 2,4 m RLN6468 Montážní sada se zámkem

HKN9557 Anténní adaptér PL259/Mini-U, kabel 2,4 m RLN6465 Montážní sada pro přístrojovou desku – DIN

HPN4007 Napájecí zdroj, 1-60 W HKN4137 Napájecí kabel k baterii – 3 m, 15 A

GPN6145 Spínaný napájecí zdroj, 1-25 W HKN4192 Napájecí kabel k baterii – 6 m, 15 A

GKN6266 Napájecí kabel pro spínaný napájecí zdroj HKN4191 Napájecí kabel k baterii – 3 m, 20 A, 12 AWG

RKN4136 Kabel pro spínání stanice přes zapalování


