
ŘADA MOTOTRBOTM SL – 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KOMUNIKACE JEŠTĚ NIKDY NEVYPADALA LÉPE, ANI NEBYLA SNADNĚJŠÍ.

Ať sedíte za správcovským stolem či se pohybujete po kongresovém středisku, můžete být díky digitál-
ním radiostanicím MOTOTRBO™ ve spojení kdykoliv je třeba a mít kontrolu nad situací s neuvěřitelně 
elegantní a lehkou digitální radiostanicí umožňující diskrétní komunikaci. Naše radiostanice řady SL 
mají profesionální funkce a vlastnosti, jako jsou např. vylepšená správa pracovních příkazů, vibrační 
upozornění, skrytý režim či velký barevný displej, díky čemuž můžete pracovat efektivněji než kdy dřív.

Příslušenství řady SL zvyšuje vaši profesionalitu – díky funkcím jako integrovaný Bluetooth®  
a Inteligentní zvuk – a vy tak můžete zvýšit produktivitu a zlepšit image vašeho podniku. Přesně proto 
je třeba vybírat pouze z doplňků schválených k použití s radiostanicemi MOTOTRBO.

Pouze příslušenství Motorola Original je vyvíjeno a testováno spolu s radiostanicemi Motorola jako 
komplexní systém pro zajištění výkonu, spolehlivosti a splnění potřebných norem.

INFORMAČNÍ LIST
ŘADA MOTOTRBO SL – PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZVÝŠENÍ MOBILITY S INTEGROVANÝM  
BLUETOOTH
Ať už hotelový personál reaguje na přání hosta nebo 
bezpečnostní tým hlídá při zvláštní události, je okamžité 
sdílení informací snadno a bezproblémově kritické pro 
vaše podnikání. Proto jsme do radiostanice MOTOTRBO 
integrovali přenos zvuku pomocí Bluetooth, abychom 
vám ještě více zpříjemnili komunikaci. Naše exkluzivní 
bezdrátová sluchátka řady Operations Critical zvládají 
hlučná prostředí a volitelné bezdrátové PTT tlačítko 
spojitelné s libovolným sluchátkem umožňuje ještě dis-
krétnější komunikaci. Stačí si dát tlačítko PTT do kapsy  
či na klopu a okamžitě se připojit.

OD HEKTICKÉHO K UTAJENÉMU
Série radiostanic SL nabízí chytrou funkci nazvanou 
Inteligentní zvuk (Intelligent Audio), která upravuje hla-
sitost tak, aby odpovídala šumu prostředí. Inteligentní 
zvuk funguje také s vybraným audio příslušenstvím. Vaši 
zaměstnanci tak získají ještě flexibilnější komunikaci.

Připojte jakékoliv příslušenství řady SL a funkce Inteli-
gentní zvuk bude automaticky upravovat hlasitost radio-
stanice a filtrovat šum pozadí, čímž dojde k zásadnímu 
zlepšení čistoty přenosu. Vaši zaměstnanci už nikdy 
nezmeškají hovor na rušném banketu ani nebudou rušit 
ostatní při odchodu na klidnou chodbu.
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For more information on how to make sleek and stylish work for you, 
visit motorolasolutions.com/slseries or find your closest Motorola 
representative or authorised Partner at  
www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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MLUVTE POHODLNĚ A SKRYTĚ
Naše jednodrátové otočné sluchátko a sledovací 
sluchátko jsou malé, elegantní a výkonné, takže vaši 
zaměstnanci mohou snadno komunikovat naprosto 
kdekoliv a kdykoliv.

Transparentní spirálovitý kabel a pryžový nástavec do 
ucha na sledovacím sluchátku nabízejí lepší diskrét-
nost pro bezpečnostní personál. Flexibilní otočné 
sluchátko je pohodlné i při dlouhých směnách. Obě 
sluchátka mají mikrofon i PTT tlačítko na kabelu, díky 
čemuž je komunikaci snadná a diskrétní.

Přidejte kompaktní příslušenství na nošení – jako 
např. otočné pouzdro či lehký popruh na zápěstí –  
a máte flexibilní a komfortní odpověď na potřeby  
i těch nejvytíženějších lidí ve vašem týmu.

ŠTÍHLOST LETÍ – OD BATERIÍ PO NABÍJEČKY
Při navrhování příslušenství pro řadu SL – od baterie 
velikosti mobilního telefonu po nabíječku Micro USB 
– byly naší hlavní prioritou přenosnost, profesionalita 
a komfort. Jak standardní tak vysokokapacitní baterie 
je tenká a lehká, takže není problém nosit s sebou 
náhradní.

Naše unikátní nabíječka pro více jednotek kombinuje 
vysoký výkon a skvělý vzhled a umožňuje nabíjení až 
šesti radiostanice nebo baterií současně. V této nabí-
ječce se snoubí funkčnost s elegantním designem.
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¹ Tyto audio doplňky byly optimalizovány pro práci s funkcí Intelligent Audio

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

Dodává:

BEZDRÁTOVÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ BLUETOOTH PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOŠENÍ
GMTN6356* Bezdrátové sluchátko Operations Critical  

s 12” kabelem a nabíječkou
PMLN6074 Nylonový popruh na zápěstí

NNTN8191 Bezdrátové PTT tlačítko PMLN5956 Otočný klip na nošení

NTN2572 Náhradní bezdrátové sluchátko, 12” kabel

ANTÉNY
SLUCHÁTKA PMAE4078 Anténní sada UHF (403-425 MHz)

PMLN5958 Otočné sluchátko s mikrofonem a PTT  
tlačítkem na kabelu

PMAE4076 Anténní sada UHF (420-445 MHz)

PMLN5957 Jednodrátové sledovací sluchátko s transpa-
rentním zvukovodem a mikrofonem  
i PTT tlačítkem na kabelu (černé)

PMAE4077 Anténní sada UHF (438-470 MHz)

BATERIE A NABÍJEČKY KABELY
HKNN4013 Vysokokapacitní Li-Ion baterie 1800 mAh 25-124330-01R Programovací kabel (konektor Micro USB)

PMNN4425 Li-Ion baterie 1400 mAh

PMLN6000 Náhradní kryt baterie (pro standardní baterii)

PMLN6001 Náhradní kryt baterie  
(pro vysokokapacitní baterii)

PMPN4006 Nabíječka do zásuvky na jednu jednotku  
s konektorem Micro USB

PMLN5917 Nabíječka na více jednotek (Euro)

PMLN5918 Nabíječka na více jednotek (UK)


