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O MOTOTRBO™ R7 É UM RÁDIO
BIDIRECIONAL DIGITAL PORTÁTIL QUE
PROPORCIONA ÁUDIO ALTO, NÍTIDO E
PERSONALIZÁVEL NUM DISPOSITIVO
ROBUSTO, FIÁVEL E COM LIGAÇÃO
À INTERNET.
O seu processamento de áudio avançado
garante que a sua voz é sempre compreendida,
enquanto a construção robusta está preparada
para os ambientes mais exigentes.
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OUÇA E SEJA
OUVIDO, COMUNIQUE
QUANDO É
IMPORTANTE
E OBTENHA
RAPIDAMENTE
INFORMAÇÕES
CRÍTICAS
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ALTO E
NÍTIDO
ÁUDIO EXTREMAMENTE
NÍTIDO
O MOTOTRBO R7 permite que a sua equipa
o ouça e seja ouvida claramente quando
é mais importante. A supressão de ruído
ajustável do microfone duplo proporciona
um cancelamento de ruído incrível às suas
comunicações, permitindo-lhe ouvir a sua
equipa mesmo ao som ensurdecedor das
máquinas ou o ruído de um estádio lotado. A
supressão automática do feedback acústico
cancela de forma inteligente o feedback
de outros rádios nas proximidades, para
uma experiência do utilizador profissional
quando se encontra próximo de colegas.
O áudio inteligente monitoriza o ruído de
fundo e ajusta o volume do altifalante por
si, garantindo que as mensagens estão
sempre no volume perfeito no modo digital
ou analógico. A tecnologia de áudio IMPRES™
do R7 funciona perfeitamente com os seus
acessórios Motorola para que todas as
chamadas sejam sempre ouvidas de
forma clara.

FAÇA-SE OUVIR ACIMA DE TUDO
O MOTOTRBO R7 proporciona níveis de
sonoridade excecionais para que a sua equipa
possa ouvir e ser ouvida em qualquer situação.
Concebido com um altifalante potente, o R7
proporciona um nível de sonoridade fenomenal
de 102 fones prontos a utilizar, suficientemente
alto para ser ouvido mesmo com o barulho
ensurdecedor do trânsito a passar. O R7 também
dispõe de um perfil de áudio extra alto, que
aumenta o nível de sonoridade total para
107 fones no rádio e microfones remotos com
altifalante ligados para utilizar nas áreas mais
ruidosas que visita.

EXPERIÊNCIA DE ÁUDIO
PERSONALIZÁVEL
O MOTOTRBO R7 pode ser emparelhado
com acessórios especialmente concebidos
para tornar a sua frota mais fácil de utilizar
e ainda mais capaz. Os microfones remotos
com altifalante e outros acessórios permitemlhe utilizar rapidamente o seu rádio, mesmo
em ambientes com muito ruído, onde
normalmente teria de se deslocar para uma
área mais silenciosa. O perfil extra alto do
R7 é suportado por muitos dos acessórios
concebidos especificamente para o R7, o que
significa que os seus requisitos de áudio não são
afetados pelo acessório que escolher. A porta
para acessórios cuidadosamente concebida
proporciona uma conectividade robusta
e fiável aos seus acessórios, sendo
simultaneamente resistente à
poeira e à corrosão.

O MOTOTRBO R7
PERMITE QUE A
SUA EQUIPA OUÇA
E SEJA OUVIDA
CLARAMENTE
QUANDO A
COMUNICAÇÃO
É ESSENCIAL
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CONCEBIDO PARA
TRABALHAR
A SÉRIO
CONCEBIDO PARA DURAR
O MOTOTRBO R7 foi concebido e testado de acordo
com as normas militares MIL-STD-810, o que significa
que o pode levar consigo, independentemente de onde
ou como trabalha. Os testes de dispositivos de acordo
com as normas IP66 e IP68 mostram que os rádios
R7 são à prova de poeira e estão protegidos contra a
imersão em água até 2 metros de profundidade
durante 2 horas, bem como contra jatos de água a
alta pressão de qualquer direção. Até o ecrã grande
é robusto para proporcionar resistência a impactos e
proteção contra quedas. Os rádios R7 estão disponíveis
com certificações até UL TIA-4950, para que os possa
utilizar em ambientes explosivos correspondentes
sem o risco de ignição ou incêndio. Além disso, o
material da caixa foi especialmente concebido para a
indústria médica para resistir a danos causados por
desinfetantes e substâncias de descontaminação1,
assegurando que o seu rádio dure ao longos dos anos
de utilização, limpeza e desinfeção, sem se decompor.

TEMPO DE INATIVIDADE MINIMIZADO
Os seus rádios prestam o melhor serviço quando são fáceis de
utilizar, fáceis de gerir e se mantêm no terreno durante mais tempo.
Alimentadas por células de iões de lítio, as baterias do MOTOTRBO
R7 mantêm o peso e o tamanho reduzido, proporcionando longos
períodos de funcionamento entre carregamentos. As baterias de
calibração automática IMPRES® eliminam as horas de inatividade
gastas na calibração e no recondicionamento das baterias, enquanto
os carregadores IMPRES maximizam os ciclos de carregamento
de cada bateria para que possa tirar o máximo partido do seu
investimento. Para manter os seus dispositivos protegidos contra a
utilização não autorizada, as proteções incorporadas e as funções de
rádio de desativação e inibição remotas significam que a sua rede
apenas é utilizada por quem pretende que fale. Com a programação
e atualização sem fios através de Wi-Fi, pode manter os seus rádios
atualizados sem os retirar do serviço.
1

ALIMENTADO POR UMA
BATERIA DE CÉLULAS
DE LÍTIO, O MOTOTRBO
R7 PROPORCIONA UMA
IMPRESSIONANTE
VIDA ÚTIL DA BATERIA,
MANTENDO O PESO E O
TAMANHO REDUZIDOS

ESTABELEÇA LIGAÇÕES QUANDO
É IMPORTANTE
O R7 mantém a ligação entre as suas equipas quando é
importante. O dispositivo inclui capacidades Push-to-Talk
(PTT) para comunicações instantâneas com a sua equipa e
os operadores de comunicação, pelo que já não precisa de
se preocupar com a cobertura do sinal e a dependência de
redes mantidas por outras organizações. Os rádios R7 têm
uma sensibilidade do recetor superior, permitindo-lhe enviar e
receber mensagens na extremidade da cobertura, onde outros
rádios podem ter dificuldades. Os rádios MOTOTRBO R7
podem ser utilizados para comunicações entre dispositivos no
terreno, mas continuam a ser compatíveis com todos os tipos
de sistemas MOTOTRBO; quer tenha uma pequena instalação
num único local ou uma rede que abranja todo o país.

Consulte o manual do utilizador do MOTOTRBO R7 para obter uma lista de desinfetantes e substâncias de descontaminação aprovados.
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A POSTOS PARA
O FUTURO
GRANDES FUNCIONALIDADES,
DESIGN COMPACTO
Mais funcionalidades do que nunca, num formato
elegante e ergonómico.
Botão de emergência grande e com
localização ideal
Wi-Fi de 2,4/5 GHz e
Bluetooth 5.2 para uma
conectividade rápida e segura
Visor QVGA grande de 2,4 pol.
e 320 x 240 pixéis para uma
navegação simples

Todas estas novas
funcionalidades estão incluídas
num formato elegante e
sofisticado que é robusto e
fácil de transportar pelas suas
equipas, mesmo durante a
totalidade dum turno prolongado.

LIGUE-SE E COLABORE
O MOTOTRBO R7 foi concebido com
conectividade Wi-Fi 5 e Bluetooth® 5.2
integrada, tornando as ligações entre rádios,
fontes de dados e acessórios simples
e rápidas. A conectividade moderna
proporcionada por estas tecnologias aumenta
a largura de banda, ao mesmo tempo que
minimiza o consumo de energia, garantindo
que os seus dispositivos se mantenham
funcionais durante todo o turno. Com os
rádios R7, pode aceder às notificações de
sistemas de videovigilância, aos alertas de
sensores de gás, às mensagens de texto
de colegas e muito mais através do seu
dispositivo. Com o aumento da conectividade,
há um risco de sobrecarga de informação para
os operadores de missão crítica; os rádios R7
reduzem este risco ao dar prioridade
apenas aos alertas que mantêm a sua força
de trabalho e os seus clientes seguros,
mantendo a produtividade, a eficiência e a
segurança elevadas.
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Microfones à frente
e atrás para cancelamento de
ruído avançado

Baterias de iões de lítio
para que o rádio seja
leve, ao mesmo tempo
que proporciona uma vida
útil longa da bateria
O potente altifalante virado
para a frente, posicionado
atrás do teclado, reproduz um
áudio alto e nítido

INFORMAÇÕES CRÍTICAS
RAPIDAMENTE VISÍVEIS
O rádio MOTOTRBO R7 tem um visor QVGA
grande de 2,4 pol. e 320 x 240 pixéis, que
exibe rapidamente as informações
que os utilizadores precisam. Com o
visor a cores e o ecrã grande, ler
o texto e navegar pelos menus é intuitivo
e rápido, exatamente o que pretende
de um dispositivo de missão crítica. Por
predefinição, o ecrã apresenta informações
relevantes, como o canal, e premir uma vez
o botão permite aos utilizadores aceder
facilmente às ações mais utilizadas.
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COM O MOTOTRBO
R7, A SUA EQUIPA
PODE MANTER-SE
CONCENTRADA NAS
SUAS TAREFAS

MOTOTRBO R7
ACESSÓRIOS
ÁUDIO
ALTO E NÍTIDO, CONCEBIDO PARA CONFORTO E UTILIZAÇÃO
PROLONGADA
Uma gama de acessórios de áudio com e sem fios permite uma experiência personalizada. O Bluetooth
5.2 proporciona uma conectividade sem fios rápida e segura, enquanto a porta para acessórios
GCAI-mini com fios elegante e compacta foi concebida para uma utilização prolongada melhorada.
O MOTOTRBO R7 inclui uma opção de perfil de áudio extra alto, compatível com vários microfones
remotos com altifalante e auriculares de vigilância para áreas com elevado ruído ambiente.

ENERGIA
POTÊNCIA MÁXIMA PARA OS TURNOS MAIS LONGOS
As nossas baterias leves mas robustas fornecem uma alimentação que dura um turno completo,
garantindo que o seu rádio MOTOTRBO R7 funcione quando é necessário. Com uma variedade de
soluções de carregamento flexíveis, pode carregar uma ou até seis baterias em simultâneo, para que
os seus rádios estejam sempre prontos para o turno seguinte.

TRANSPORTE
SEGURO, ACESSO FÁCIL
Escolha entre capas de transporte de plástico e clipes para cinto, todos concebidos para fixar o rádio
ao seu corpo, ao mesmo tempo que proporcionam um acesso fácil ao rádio R7 quando necessário. Com
as soluções de transporte do R7, a sua equipa pode trabalhar em modo mãos-livres e manter-se focada
na sua tarefa.

ANTENAS
CONCEBIDAS PARA UTILIZAÇÃO PROLONGADA
As antenas R7 da Motorola Solutions proporcionam conveniência sem comprometer o desempenho.
Curtas e flexíveis, estas antenas não irão interferir com a utilização prolongada ou a utilização em
ambientes de missão crítica.

Para ver o conjunto completo de acessórios do MOTOTRBO R7, visite:
motorolasolutions.com/R7/accessories
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MOTOTRBO R7 E O
ECOSSISTEMA DA
MOTOROLA SOLUTIONS
COMUNICAÇÕES DE
RÁDIO MÓVEIS
NO TERRENO

A Motorola Solutions desenvolveu o
primeiro e único ecossistema tecnológico
que unifica voz, vídeo, dados e estatísticas
numa única plataforma, permitindo que
pessoas, empresas e comunidades trabalhem
em conjunto de formas mais poderosas.
Chamamos-lhe Segurança reinventada.
O MOTOTRBO R7 está integrado neste
ecossistema para que possa tirar mais partido
do seu investimento em comunicações.
Mantenha as suas equipas informadas e
agilize as comunicações de importância
crucial ao receber notificações automáticas
dos seus sistemas de videovigilância e
controlo de acesso, dos sensores e muito
mais, diretamente no seu dispositivo.
Controle e consolide as comunicações de
voz instantâneas a partir do seu ambiente de
trabalho utilizando soluções de comunicação
assistida por computador inovadoras. Pode
até expandir as comunicações além da sua
rede de rádio com interoperabilidade através
das soluções flexíveis de banda larga
"push-to-talk".

SEGURANÇA
REINVENTADA
SOFTWARE
DO CENTRO
DE COMANDO

VIDEOVIGILÂNCIA
E CONTROLO
DE ACESSO

SERVIÇOS GERIDOS
E DE SUPORTE

Para obter mais informações, visite
motorolasolutions.com/R7

A disponibilidade está sujeita à legislação e regulamentos nacionais específicos. Todas as especificações apresentadas são normais, salvo indicação em contrário, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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