
MOTOTRBO DP3441 –
PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÍZKÁ VÁHA, VYSOKÝ VÝKON

Chcete zůstat obratní, volně se pohybovat a mít jistotu, 
že jste ve spojení i v náročných podmínkách a při těžké 
práci. Potřebujete příslušenství, které odpovídá výko-
nu, odolnosti a možnostem neuvěřitelně kompaktní 
a odolné radiostanice DP3441 a prostředí, ve kterém 
pracujete.

Proto je důležité používat příslušenství Motorola  
Original®. Pouze toto příslušenství je totiž navrženo, 
zkonstruováno a testováno s těmito přenosnými  
radiostanicemi, aby byl zajištěn optimální výkon  
a spolehlivost. 

Jen příslušenství Motorola vám umožní využít maximál-
ní potenciál té nejvyspělejší digitální radiové platformy 
- radiostanic MOTOTRBO™. Ať tedy řešíte poruchu na 
výrobní lince nebo bezpečnostní hrozbu na půdě hotelu, 
můžete pracovat snadno a efektivně. Naše příslušen-
ství vám umožní komfortní pohyb bez kabelů či jiných 
omezení.

Používejte naše kompaktní a odolné radiostanice s pří-
slušenstvím DP3441 a dosáhněte ještě lepších pracov-
ních výsledků. Při společném použití přehodnotíte,  
co je příslušenství a co je nutnost.
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VYUŽIJTE POTENCIÁL SVÝCH  
RADIOSTANIC NA MAXIMUM

SNADNÉ SPOJENÍ

FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ

KOMUNIKUJTE V POHYBU

ČISTÝ PŘÍJEM A POHODLNÁ PRÁCE

Radiostanice DP3441 má jednu velmi významnou inovaci: 
tenký konektor pro příslušenství, který lze rychle a bezpečně 
připevnit bez nutnosti použít speciální nástroje. Jednoduchým 
zacvaknutím a kliknutím upevněte příslušenství v rámci dvou 
jednoduchých kroků a stejně snadno je zase jednou rukou 
odstraňte. Ať už chodíte po továrně nebo pracujete na žebříku, 
příslušenství drží vždy pevně a lze jej jednoduše odpojit kdyko-
liv potřebujete.

Externí mikrofony s reproduktorem nabízejí exkluzivní audio 
funkce pro čistou komunikaci ve větrném (windporting) či 
hlučném (filtrace šumu) prostředí.

Sluchátka a sledovací sady se přesně přizpůsobí způsobu vaší 
práce – od diskrétních zvukovodů a transparentních sluchátek 
do ucha po modely přes ucho.

Komfortní náhlavní sady chrání váš sluch v hlučném prostředí. 
Odolné náhlavní sady pak nabízejí vyšší odolnost a ochranu pro 
drsnější a hlučnější prostředí.

NÁHLAVNÍ SADY
PMLN5731 Odolná náhlavní sada s mikrofonem před ústa a PTT tlačítkem 

na kabelu, redukce šumu = 24 dB
PMMN40751 Větruodolný externí mikrofon s reproduktorem,  

voděodolný (IP57)

SLEDOVACÍ SADY PMMN40761 Větruodolný externí mikrofon s reproduktorem, konektor 
3,5mm audio jack (IP54)

PMLN57241 2drátová sledovací sada s transparentním zvukovodem, černá EXTERNÍ MIKROFONY S REPRODUKTOREM – PŘÍSLUŠENSTVÍ
PMLN57261 2drátová sledovací sada s transparentním zvukovodem, béžová MDRLN4885 Kryté sluchátko do ucha pouze pro příjem se spirálovým 

kabelem

EXTERNÍ MIKROFONY S REPRODUKTOREM MDRLN4941 Sluchátko pouze pro příjem s transparentním zvukovodem 
a pryžovým nástavcem

PMMN4071 Externí mikrofon IMPRES™ s reproduktorem s funkcí filtrace 
šumu, konektor 3,5mm audio jack (IP54)

WADN4190 Ohebné sluchátko pouze pro příjem s úchytem ve tvaru D

PMMN4073 Větruodolný externí mikrofon s reproduktorem IMPRES,  
konektor 3,5mm audio jack (IP55)

PMLN4620 Ohebné sluchátko pouze pro příjem s úchytem ve tvaru D

¹ Tyto audio doplňky byly optimalizovány pro práci s funkcí Inteligentní zvuk (Intelligent Audio)
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INTEGROVANÝ BLUETOOTH

MAG ONE

BATERIE A NABÍJEČKY

VYUŽIJTE SVOU RADIOSTANICI NA MAXIMUM A POHYBUJTE SE VOLNĚ BEZ DRÁTŮ

ÚSPĚŠNOST V TESTECH OSVĚDČENÝCH ODOLNÝCH BATERIÍ

HODNOTA A VŠESTRANNOST V JEDNOM

Zlepšete mobilitu svých týmů bez překážejících či zamota-
ných drátů. Do radiostanice DP3441 jsme integrovali systém 
Bluetooth®, abyste nepotřebovali žádný adaptér. S naší širokou 
paletou příslušenství – obsahující sluchátka běžná i do ucha 
či sluchátka pro ostrahu a také nízkonákladová řešení – vám 
nabídneme řešení padnoucí do vašeho pracovního prostředí  
a vašemu stylu práce.

Když potřebujete cenově dostupné řešení pro uživatele  
v nenáročném prostředí, věřte audio příslušenství značky  
Mag One™, jediné řadě příslušenství testovaného  
a certifikovaného společností Motorola.

Naše baterie mají stupeň krytí IP67 a splňují tak ty nejnáročnější normy. 
Jsou vodotěsné a prachotěsné stejně jako vaše radiostanice. Jelikož jsou 
baterie MOTOTRBO prokazatelně odolné („Proven Though“), splní všechna 
očekávání a jsou odolnější než ostatní baterie. Dokázaly v laboratoři test po 
testu odolat nárazům, úderům, pádům a vibracím a předčily baterie ostat-
ních značek.

K napájení svých nových radiostanic DP3441 můžete znovu použít všechny 
baterie z radiostanic řady Professional. Vyberte si z široké palety nabíječek, 
včetně extra rychlých nabíječek či nabíječek pro více radiostanic, které 
zvládnout nabíjet až šest baterií současně.

BEZDRÁTOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ
NNTN82941 Bezdrátové sluchátko do ucha Operations Critical s 29cm  

kabelem (pro napájení sluchátka objednávejte NNTN8191)
NTN8988 Transparentní zvukovod pro připevnění sluchátka  

Operations Critical na ucho (balení po 10 ks)

NNTN82951 Bezdrátové sluchátko do ucha Operations Critical s 116cm  
kabelem (pro napájení sluchátka objednávejte NNTN8191)

RLN5037 Zvukovod pro bezdrátové sluchátko Operations  
Critical (balení po 10 ks)

NTN25721 Bezdrátové sluchátko Operations Critical s 30cm kabelem  
(pro napájení sluchátka objednávejte NNTN8191)

NTN8986 Přilnavé polštářky pro bezdrátové sluchátko

NNTN8191 Bezdrátové PTT tlačítko (nabíječka prodávána odděleně) NNTN8433 Zcela diskrétní bezdrátová sledovací sada (obsahuje  
zcela diskrétní sluchátko, bezdrátový Y adaptér na krk  
s retenčním háčkem a bezdrátové PTT tlačítko). 
Nabíječku PMPN4006 objednávejte samostatně

PMPN4006 Zásuvná nabíječka USB (obsahuje Euro a UK zástrčky)

PMLN6463 Sada příslušenství Bluetooth s otočným sluchátkem a klipem  
s baterií (PTT tlačítko na radiostanici nebo se samostatným 
bezdrátovým PTT tlačítkem)

NTN8821 Sada pro údržbu bezdrátových sluchátek s 10 zvukovody, 10 těs-
nicími pásky pro mikrofon a 2 pěnovými těsněními proti větru

PŘÍSLUŠENSTVÍ MAG ONE
PMLN5727 Otočné sluchátko Mag One s mikrofonem a PTT tlačítkem  

na kabelu 
PMLN5733 Sluchátko do ucha Mag One s mikrofonem a PTT  

tlačítkem na kabelu

PMLN5732 Souprava na ucho Mag One s mikrofonem před ústa a PTT 
tlačítkem na kabelu

BATERIE
PMNN4440 Li-Ion baterie 1600 mAh (IP67)  PMLN51882 Nabíječka IMPRES na jednu jednotku (spínaný napájecí zdroj s Euro zástrčkou)

NABÍJEČKY NA JEDNU A VÍCE JEDNOTEK PMLN51942 Nabíječka IMPRES na jednu jednotku (spínaný napájecí zdroj s UK zástrčkou) 

PMLN5196 Nabíječka na jednu jednotku (spínaný napájecí zdroj  
s Euro zástrčkou)

WPLN41892 Nabíječka IMPRES na více jednotek (napájecí zdroj s Euro zástrčkou)

PMLN5195 Nabíječka na jednu jednotku (spínaný napájecí zdroj  
s UK zástrčkou)

WPLN41882 Nabíječka IMPRES na více jednotek (napájecí zdroj s UK zástrčkou)

WPLN41942 Nabíječka IMPRES s displeji na více jednotek (napájecí zdroj s Euro zástrčkou)

WPLN41932 Nabíječka IMPRES s displeji na více jednotek (napájecí zdroj s UK zástrčkou)
¹ Tyto audio doplňky byly optimalizovány pro práci s funkcí Inteligentní zvuk (Intelligent Audio)
2 DP3441 nenabízí možnost baterií IMPRES, lze ji však nabíjet na nabíječkách IMPRES.

MOTOROLA 

MULTIPLIER  

POWER PRODUCTS 

HONEYWELL 

Detaily najdete na stránce motorolasolutions.com/emea/proventough.
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KABELY, ANTÉNY  
A PŘÍSLUŠENSTVÍ SNADNÁ OCHRANA, KTEROU VŽDY NAJDETE

Toto odolné pouzdro je tenké  
a má otočný (360 °) klip na pásek, 
díky kterému lze radiostanici 
pohodlně nosit na pásku.

Barevné ID proužky na antény 
usnadňují vizuální identifikaci 
radiostanic.

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.

Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, Velká Británie
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Více informací o příslušenství k radiostanicím MOTOTRBO™ DP3441  
najdete na adrese motorolasolutions.com/mototrbo nebo kontaktujte nejbližšího  
zástupce nebo autorizovaného partnera společnosti Motorola prostřednictvím  
adresy motorolasolutions.com/contactus. Dodává:

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOŠENÍ
PMLN6545 Pouzdro s klipem na opasek VHF antény

PROGRAMOVACÍ KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PMAD4119 Krátká VHF anténa (136-148 MHz)

PMKN4115 Přenosný programovací kabel (USB) PMAD4120 Krátká VHF anténa (146-160 MHz)

PMKN4117 Kabel pro programování, testování a nastavení PMAD4121 Krátká VHF anténa (160-174 MHz)

0104058J40 Protiprachový kryt ANTÉNNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
ANTÉNY 32012144001 ID pásky na anténu, šedé, balení po 10 ks

UHF antény 32012144002 ID pásky na anténu, žluté, balení po 10 ks

PMAE4069 Krátká UHF anténa (403-450 MHz) 32012144003 ID pásky na anténu, zelené, balení po 10 ks

PMAE4070 Krátká UHF anténa (440-490 MHz) 32012144004 ID pásky na anténu, modré, balení po 10 ks

PMAE4071 Krátká UHF anténa (470-527 MHz) 32012144005 ID pásky na anténu, fialové, balení po 10 ks


