SIMPLES
LEVE
DISCRETO

VLR150
ÁUDIO CLARO. DESIGN LEVE.
COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA E CONFIÁVEL
APENAS PRESSIONANDO UM BOTÃO

RÁDIOS VLR150
DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

COMUNICAÇÃO CONFIÁVEL.
MAIOR PRODUTIVIDADE.
MELHOR ATENDIMENTO AO CLIENTE.

Em um ambiente empresarial tão competitivo como o atual, é fundamental contar com
uma comunicação confiável, rápida e acessível. O rádio VLR150 foi projetado para permitir
comunicações instantâneas, com apenas o pressionar de um botão, a fim de melhorar a
produtividade e o atendimento ao cliente.
O rádio VLR150 oferece uma vantagem competitiva para qualquer empresa. Gostaria de
contar com uma solução de comunicação fácil de usar, confiável, instantânea e acessível? O
VLR150 oferece tudo isso. Proporcione um atendimento ao cliente de excelente qualidade ao
melhorar os tempos de resposta e maximizar a produtividade de seus funcionários.

EXCELÊNCIA EM DESIGN COM BENEFÍCIOS CONCRETOS
SIMPLIFIQUE SUAS TAREFAS COTIDIANAS

Os rádios VLR150 são surpreendentemente
intuitivos. Com o pressionar de um botão, é
possível se comunicar com seus funcionários de
maneira individual ou em grupo. Ao minimizar ou,
diretamente, eliminar os requisitos de treinamento,
ele é ideal para indústrias com alta rotatividade de
empregados. Ajudará você a evitar perdas de tempo
e processos ineficientes.

REDUZA CUSTOS

Use seus recursos de maneira mais eficiente e
produtiva, e maximize o tempo de seus funcionários.
Além disso, não há custos mensais nem contratos
de serviço para levar em conta. Os funcionários
podem se comunicar com a frequência que
necessitam sem se preocupar com a duração das
comunicações.

OFEREÇA AO CLIENTE O MELHOR
ATENDIMENTO DE SUA CLASSE

As necessidades do cliente serão atendidas com
maior rapidez e eficiência ao utilizar comunicações
instantâneas entre funcionários. Melhore a
satisfação dos clientes e funcionários.

RÁDIOS VLR150
FUNÇÕES DO PRODUTO

FUNÇÕES PLANEJADAS PARA
MELHORAR A PRODUTIVIDADE
Criado pensando na produtividade empresarial, os rádios VLR150 oferecem uma
comunicação instantânea, simples e confiável com apenas o pressionar de um botão.
FUNCIONALIDADE

FUNÇÃO

POTÊNCIA

1 watt de potência; oferece um alcance de até 18.580 m2 e 15 andares (o alcance dependerá do
terreno e das condições).

FREQUÊNCIAS COMERCIAIS

Opera em frequências UHF exclusivas para empresas, além de oferecer 38 códigos analógicos e
83 digitais para ajudar a eliminar a interferência (requer a licença FCC para operar em frequências
comerciais). O canal pode operar tanto em 25 kHz bem como na eficiência de banda de 12.5 kHz,
conforme o requerido pela regulamentação de otimização do espectro radioelétrico em canais de
banda estreita da FCC.

DESIGN LEVE

Fácil de transportar e operar o dia todo pelo funcionário; mede apenas um pouco mais de 10 cm de
comprimento e 5 cm de largura, e pesa menos de 142 g.

ALTA DURABILIDADE

Os rádios cumprem com as especificações militares 810 C, D, E, F e G em 11 itens, incluindo choques,
vibração, temperaturas extremas e poeira. Certificação de eficiência energética e ambiental.
(CE/CEC, ROHs e WEEE)

CARCAÇA DE POLICARBONATO
DE ALTA RESISTÊNCIA E
MATERIAL ANTI-MICROBIANO

A carcaça é construida de policarbonato de alta resistência e conta também com propriedades
antimicrobianas que inibem o crescimento de bactérias e fungos na superfície do rádio.

TONS DE CHAMADA E ALERTA
VIBRACALL

3 tons de chamada audíveis que ajudam a alertar o usuário sobre o recebimento de uma chamada.
Para aplicativos mais discretos, o VLR150 oferece uma função de alerta vibratório.

FUNCIONAMENTO
MULTICANAL

4 canais para se comunicar com grupos de trabalho independentes.

BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

Até 18 horas de autonomia de bateria.

MÃOS LIVRES

Ativação por Voz Avançada (VOX) que permite o funcionamento mãos livres (requer acessório
independente).

CLONAGEM

A função de clonagem lhe permite copiar rapidamente a configuração de um rádio para outro rádio
através do o acessório de carregador múltiplo opcional.

ACESSÓRIOS

Uma variedade de fones de ouvido e carregadores ajudam a criar o sistema de comunicação mais
conveniente para você e a sua equipe.

IDEAL PARA SEU NEGÓCIO, SEJA UMA LOJA, UMA
MERCEARIA, UM RESTAURANTE OU UM HOTEL
VAREJO

Otimize o atendimento ao cliente
com comunicações instantâneas.
Os rádios VLR150 melhoram todas
as atividades do varejo, desde
a recepção dos clientes até o
reestoque. Os caixas podem verificar
o preço de um produto a qualquer
momento. Os funcionários podem
verificar disponibilidade de estoque a
pedido do cliente. Os gerentes podem
controlar o fluxo de clientes e o
inventário.

MERCEARIAS

Trabalhe em equipe para garantir
que seu cliente obtenha o serviço
personalizado e a atenção a
detalhes que destacarão você da
concorrência e farão com que os
clientes voltem. Reduza os tempos
de espera em horário pico e cuide
instantaneamente dos líquidos
derramados e alimentos estragados.
Garanta a limpeza dos banheiros
e áreas de descanso utilizando
comunicações instantâneas.

RESTAURANTES

Melhore a eficiência permitindo a
conexão instantânea entre o pessoal
de recepção, gerentes, pessoal de
cozinha e garçons, minimizando
os tempos de espera, agilizando
a entrega da comida na mesa e
controlando o ritmo de grandes
eventos. Tudo isso favorece a
rotatividade de mesas e melhora a
satisfação do cliente com os rádios
VLR150. A comida torna-se mais
deliciosa e o clima muito mais
agradável quando seus clientes estão
satisfeitos.

HOTÉIS PEQUENOS

Os rádios VLR150 contribuem para
que o cliente desfrute de uma ótima,
estadia desde o momento de sua
chegada ao hotel até a sua saída.
Coordene o pessoal do restaurante, o
pessoal do hotel, os planejadores de
eventos, o pessoal de limpeza e de
manutenção com uma comunicação
eficiente e mínimas interferências
do hóspede. A segurança também é
melhorada, permitindo uma resposta
imediata a emergências ou situações
suspeitas.

RÁDIOS VLR150
FUNÇÕES E ACESSÓRIOS

VLR150
MODELO DE QUATRO CANAIS
• 4 canais
• 1 watt de potência
• Frequências UHF exclusivas para empresas*
• 121 códigos eliminadores de interferência
• (83 DPL digitais e 38 PL analógicos)
• Bloqueio de teclado
• 3 tons de chamada
• Carregador portátil de dupla função (bateria e rádio)
• Até 18 horas de autonomia de bateria
• Tela LCD
• Indicador de carga de bateria
• Capacidades de clonagem (com acessório opcional)

• Conector para acessórios de dois pinos
• Alerta VibraCall
• Varredura de canais
• Ativação por Voz Avançada (VOX) para capacidade mãos
livres (requer acessório)
• 1 ano de garantia de substituição

*As frequências itinerantes variam de país para país. Assegure o cumprimento
com os regulamentos de seu Ministério das Comunicações local com relação ao
licenciamento dos rádios. Para maiores detalhes sobre frequências, consulta o Guia
do Usuário e as Páginas de Preços.

PERSONALIZE A SOLUÇÃO SEGUNDO SUAS NECESSIDADES COM UMA GAMA COMPLETA DE ACESSÓRIOS
ALGUNS DOS NOSSOS ACESSÓRIOS MAIS POTENTES

HKLN4599

HKLN4604

HKLN4601

HKLN4606

Este fone de ouvido em
formato côncavo (design em
“D”) conta com botão PTT e
microfone no fio para acesso
ao rádio prático e rápido
estando em movimento.

Este fone de ouvido giratório
oferece um design
ergonômico para uso no
ouvido; muito cômodo para
usá-lo o dia todo. Seu botão
PTT e microfone no fio
facilita a comunicação
quando não é possível
acessar o rádio facilmente.

Este fone de ouvido de
vigilância com tubo acústico
transparente faz com que a
comunicação seja mais
simples e discreta. Também
inclui tubo acústico claro e
ponta auditiva de borracha
para maior confortabilidade
durante o uso prolongado.

Este microfone com
alto-falante remoto pode
prender-se facilmente a uma
camisa ou um colar,
permitindo-lhe falar e escutar
sem ter que tocar o rádio.

Para mais informações sobre o produto, consulte com seu Distribuidor Motorola Autorizado.
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SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO
DE BATERIA E RÁDIO
O carregador para o VLR150 de
dupla função (56553) permite
carregar o rádio e a bateria na
mesma unidade. Também está
disponível o multi-carregador para
6 unidades (56553), que permite
carregar vários rádios de uma
maneira muito prática.

