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SNADNĚJŠÍ SPOJENÍ, RYCHLEJŠÍ INTERAKCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO ŘADU DP2000
TM
MOTOTRBO
Dohlížíte na výrobní linku nebo vypravujete autobusy a tramvaje a přemýšlíte, jak udržet
zákazníky spokojené a řidiče v bezpečí? Digitální radiostanice MOTOTRBO mohou pomoci.
Díky nim totiž máte sílu digitální komunikace na dosah. Radiostanice řady DP2000 nabízejí
nejkvalitnější přenos zvuku ve své třídě a navíc jsou přizpůsobitelným řešením, které pomůže
vyřešit vaše komunikační potřeby a posílit lidský faktor ve vašem podniku jako ještě nikdy dřív.
Přesně proto je třeba vybírat pouze z doplňků schválených k použití s radiostanicemi
MOTOTRBO. Naše kompletní portfolio vám pomůže oživit spolupráci mezi zaměstnanci.
Díky pokrokovým funkcím jako IMPRES™, Intelligent Audio (Inteligentní zvuk)
a rychloupínacím konektorům můžete dosáhnout mnohem vyšší efektivity.
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PŘIPOJOVÁNÍ DOSUD NEBYLO SNADNĚJŠÍ

Audio příslušenství řady DP2000 má jedinečný design,
který umožňuje snadné připevnění příslušenství k
radiostanici ve dvou krocích a jeho rychlé odpojení
pouze jednou rukou. Ať už chodíte po továrně nebo
pracujete na žebříku, příslušenství drží vždy pevně a lze
jej jednoduše odpojit kdykoliv potřebujete. A protože
je příslušenství velmi úzké, radiostanice nenabude na
velikosti.

VÝJIMEČNĚ KVALITNÍ ZVUK KDEKOLIV

Exkluzivní doplněk IMPRES™ Smart Audio (Chytrý zvuk)
komunikuje s radiostanicí a potlačuje okolní šum, zlepšuje srozumitelnost hlasu a zesiluje hlasitost - a to vše
i v hlučném prostředí a nevlídném počasí. Automatic
Gain Control (AGC - Automatická kontrola zesílení) přidává další vrstvu pro dosažení výjimečné kvality zvuku.
Tento systém detekuje změny v úrovni hlasu mluvící
osoby a zesiluje nebo zeslabuje zesílení mikrofonu tak,
že posluchač slyší vše čistě bez ohledu na to, jak hlasitě
či potichu do doplňku mluvíte.

POSUŇTE INTELLIGENT AUDIO (INTELIGENTNÍ
ZVUK) NA DALŠÍ ÚROVEŇ S FUNKCÍ IMPRES

Naše radiostanice řady DP2000 nabízejí novou chytrou
funkci v digitálním režimu. Jmenuje se Intelligent Audio
(Inteligentní zvuk). S funkcí Intelligent Audio (Inteligentní zvuk) radiostanice automaticky upravuje hlasitost
a kompenzuje tak šum pozadí, takže pracovníci nemusejí upravovat hlasitost svých radiostanic, aby jim náhodou neunikl hovor při práci v rušném prostředí nebo
aby nevyrušovali ostatní, když procházejí přes tiché
prostory. Zlepšené potlačení šumu na pozadí dokáže filtrovat nechtěný vnější hluk. Vaši zaměstnanci si mohou
užít výhody funkce Intelligent Audio (Inteligentní zvuk)
také se zvoleným audio příslušenstvím.
Zapojte doplněk IMPRES a ten okamžitě nastaví úroveň
hlasitosti a vylepší vlastnosti funkce Intelligent Audio
(Inteligentní zvuk) na vaší radiostanici. S doplňkem
IMPRES vaše radiostanice nejen rozpozná příslušenství
a zvolí správné nastavení, kterým optimalizuje audio
výkon, ale společně s funkcí Intelligent Audio (Inteligentní zvuk) intuitivně upravuje hlasitost tak, aby
vykompenzovala šum na pozadí.

FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI NOŠENÍ A SDÍLENÍ

Naše kompletní portfolio audio příslušenství obsahuje
remote speaker microphones (externí mikrofony
s reproduktorem), sluchátka do ucha a odolnou
náhlavní soupravu. Nové single-wire swivel earpiece
(jednodrátové nastavitelné sluchátko) je dostatečně
komfortní i pro celodenní používání a je pouze přiloženo na uchu, takže jej lze bez problémů sdílet s dalšími
zaměstnanci a je to přitom zcela hygienické. Nylon and
leather carry case (Nylonová a kožená pouzdra) ochrání
vaše radiostanice i při plnění těch nejšpinavějších úkolů
a během těch nejnáročnějších dnů.

VYSOKÁ HODNOTA SE SNOUBÍ SE STABILNÍ
PRODUKTIVITOU

Požadujete-li lepší cenovou dostupnost a zároveň stabilní výkon, spolehněte se na Mag One™ - jedinou řadu
audio příslušenství testovanou a schválenou společností Motorola.

BATERIE, KTERÉ VYDRŽÍ

Náš IMPRES Smart Energy System (Systém chytré
energie IMPRES) automaticky provádí údržbu baterie
a eliminuje přebíjení bez ohledu na to, jak dlouho ponecháte radiostanici v nabíječce. Navíc baterie IMPRES
uchovávají kritická data, takže přesně víte, kdy je třeba
je vyměnit. Tyto baterie s „prokázanou odolností“ mají
také unikátní zdrsněný povrch, takže lze radiostanici
snadněji uchopit a držet, a to i v rukavicích.
Použitím stejné nabíječky k nabíjení všech vašich přenosných radiostanic MOTOTRBO šetříte energii
a peníze. Jednoduše kombinujte radiostanice v jedné
vícekusové nabíječce MOTOTRBO.

JEDNA ANTÉNA PRO CELÉ PÁSMO

Radiostanice řady DP2000 mají novou širokopásmovou
prutovou UHF anténu, která dokáže pokrýt celé pásmo
(403-527 MHz). Chcete-li nenápadné řešení, zvolte
krátkou anténu. Tyto nové krátké antény nabízejí ještě
vyšší výkon, než předchozí řada krátkých antén
Motorola.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ KOMPATIBILNÍ S PŘENOSNÝMI
RADIOSTANICEMI ŘADY MOTOTRBO DP2000
EXTERNÍ MIKROFONY S REPRODUKTOREM

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SLUCHÁTKŮM

PMMN40711

Externí mikrofon s reproduktorem IMPRES s funkcí
filtrace šumu a 3,5mm konektorem audio jack (IP54)

PMLN5724 /

2drátový sledovací sada s odpojitelným sluchátkem

PMLN57261

(černá/béžová)

PMMN40731

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

PMLN5727

Otočné sluchátko Mag One
s mikrofonem a PTT tlačítkem na kabelu

PMMN40751

Větruodolný externí mikrofon s reproduktorem,
voděodolný (iP57)

PMLN5733

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

PMMN40761

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

NABÍJEČKY A BATERIE
BATERIE
PMNN4415

Baterie NiMH 1400 mAh

PMNN4416

Baterie Li-Ion 1600 mAh

PMNN4417

Baterie Li-Ion IMPRES 1600 mAh

PMNN4418

Vysokokapacitní Li-Ion baterie IMPRES 2250 mAh

NÁHLAVNÍ SADY
PMLN57311
PMLN5732

Odolná náhlavní sada s mikrofonem před ústa a PTT
tlačítkem na kabelu, redukce šumu = 24 dB
Souprava na ucho Mag One s mikrofonem před ústa
a PTT tlačítkem na kabelu

PŘÍSLUŠENSTVÍ K EXTERNÍM MIKROFONŮM S REPRODUKTOREM

NNTN8117

Nabíječka na jednu jednotku, pouze základna

NNTN8273

Nabíječka na jednu jednotku, SMPS EU CE

WADN4190

NNTN8274

Nabíječka na jednu jednotku, SMPS UK CE

Kryté sluchátko do ucha pouze pro příjem
se spirálovým kabelem
Sluchátko pouze pro příjem s transparentním
zvukovodem
Ohebné sluchátko pouze pro příjem

WPLN4226

Nabíječka IMPRES na jednu jednotku, pouze základna

MDPMLN4620

Sluchátko ve tvaru D pouze pro příjem

WPLN4255

Nabíječka IMPRES na jednu jednotku, SMPS EU CE

WPLN4254

Nabíječka IMPRES na jednu jednotku, SMPS UK CE

WPLN4253

Nabíječka IMPRES na jednu jednotku, SMPS US CE

PMKN4115

Přenosný programovací kabel

WPLN4211

Nabíječka IMPRES na více jednotek, pouze základna

PMKN4116

Programovací kabel DP2000 na DB25 a TTR

WPLN4213

Nabíječka IMPRES na více jednotek, Euro zástrčka

WPLN4214

Nabíječka IMPRES na více jednotek, UK zástrčka

PMKN4117

Programovací kabel DP2000 na DB25 a USB

WPLN4212

Nabíječka IMPRES na více jednotek, US zástrčka

WPLN4218

Nabíječka IMPRES s displejem na více jednotek,
pouze základna

WPLN4220

Nabíječka IMPRES s displejem na více jednotek,
Euro zástrčka

WPLN4221

Nabíječka IMPRES s displejem na více jednotek,
UK zástrčka

WPLN4219

Nabíječka IMPRES s displejem na více jednotek,
US zástrčka

NABÍJEČKY

MDRLN4885
MDRLN4941

PROGRAMOVACÍ A TESTOVACÍ KABELY

SOFTWARE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NABÍJEČKY
NNTN7980

Software pro správu flotily baterií IMPRES

NNTN7677

Modul rozhraní pro nabíječky na více jednotek pro
Správu flotily baterií IMPRES

NNTN7392

Čtečka baterií IMPRES

NLN7967

Nástěnná montáž pro nabíječku na více jednotek

RLN5382

Modul displeje pro nabíječku IMPRES na více jednotek
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Tyto audio doplňky byly optimalizovány
pro práci s funkcí Intelligent Audio

1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOŠENÍ

ANTÉNY

PMLN5863

Pevné kožené pouzdro s 3“ pevným
poutkem na pásek – omezená klávesnice

PMAE4079

Širokopásmová prutová UHF anténa
(403-527 MHz)

PMLN5864

Pevné kožené pouzdro s 3“ pevným
poutkem na pásek – bez displeje

PMAE4069

Krátká UHF anténa (403-450 MHz)

PMLN5865

Pevné kožené pouzdro s 3“ otočným
poutkem na pásek – omezená klávesnice

PMAE4070

Krátká UHF anténa (440-490 MHz)

PMAE4071

Krátká UHF anténa (470-527 MHz)

PMLN5866

Pevné kožené pouzdro s 3“ otočným
poutkem na pásek – bez displeje

PMAD4117

Šroubovicová VHF anténa (136-155 MHz)

PMAD4116

Šroubovicová VHF anténa (144-165 MHz)

Pevné kožené pouzdro s 2,5“ otočným
poutkem na pásek – omezená klávesnice

PMAD4118

Šroubovicová VHF anténa (152-174 MHz)

PMLN5868

Pevné kožené pouzdro s 2,5“ otočným
poutkem na pásek – bez displeje

PMAD4119

Krátká VHF anténa (136-148 MHz)

PMAD4120

Krátká VHF anténa (146-160 MHz)

PMLN5869

Nylonové pouzdro s 3“ pevným poutkem
na pásek – omezená klávesnice

PMLN5870

Nylonové pouzdro s 3“ pevným poutkem
na pásek – bez displeje

PMLN5610

Náhradní 2,5” otočné poutko na pásek

PMLN5611

Náhradní 3” otočné poutko na pásek

PMLN4651

2” klip na opasek

PMLN7008

2,5” klip na opasek

NTN5243

Nastavitelný nylonový nosný popruh

HLN6602

Univerzální hrudní sada

RLN4570

Hrudní sada Break-a-way

1505596Z02

Náhradní popruh

RLN4815

Užitkové pouzdro na radiostanice

4280384F89

Prodlužovací popruh

HLN9985

Nepromokavý obal

RLN4295

Popruh na výložku

4200865599

1,75“ kožený pásek

PMLN6066

Protiprachový kryt konektoru
příslušenství

PMLN5867

ROZLIŠOVACÍ PÁSKY NA ANTÉNY
32012144001

ID páska na anténu, šedá, balení
po 10 ks

32012144002

ID páska na anténu, žlutá, balení
po 10 ks

32012144003

ID páska na anténu, zelená, balení
po 10 ks

32012144004

ID pásky na anténu, modré, balení
po 10 ks

32012144005

ID páska na anténu, fialová, balení
po 10 ks

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

Dodává:
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. © 2012 Motorola Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Motorola Solutions Ltd. Jays Close, Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire, RG22 4PD, Velká Británie
EMEA verze 1 (05/2012)

