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RÁDIO PORTÁTIL
BIDIRECIONAL
MOTOTRBO SL500e
IDEAL PARA USO
EMPRESARIAL

SUA EMPRESA PRECISA CONTAR COM
COMUNICAÇÃO INSTANTÂNEA PARA OFERECER
UM SERVIÇO EXCEPCIONAL. NO ENTANTO, VOCÊ
QUER UM DISPOSITIVO QUE PROJETE UMA IMAGEM
PROFISSIONAL SOFISTICADA, NÃO UM DESTES
VOLUMOSOS E POUCO PRÁTICOS.
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Design elegante
• Tela e teclado virtual
• Conectividade Bluetooth®
• Wi-Fi® integrado
• Compatível com múltiplos sistemas

Fino e leve, o rádio portátil bidirecional MOTOTRBO SL500e
oferece comunicação instantânea em um design discreto
e elegante. Combina perfeitamente com vestimenta
profissional e permite que você se movimente com liberdade
total. Além do mais, é resistente e foi fabricado para durar.
O SL500e integra tela e teclado virtual, o que permite
acessar rapidamente os principais recursos do rádio e
disponibiliza informações apenas com uma olhada, tudo isto
sem sacrificar nada de seu próprio estilo. Conecte-se com
discrição através de sensores e fones de ouvido Bluetooth®,
ao mesmo tempo em que mantém um aspecto elegante.
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Acesse redes Wi-Fi para atualizações de software por antena
ou, se trabalha em uma organização maior, utilize o rádio em
sistemas troncalizados habilitados para voz e dados.
Além disto, o SL500e integra nossa solução de Comunicações
Unificadas para Equipes de Trabalho, que permite aos
funcionários se comunicarem na hora, sem limitação e de
maneira mais inteligente em toda a organização.
Rádio portátil bidirecional MOTOTRBO SL500e. Ideal para
uso empresarial.

PRODUTIVIDADE
DISCRETA
O RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL MOTOTRBO SL500e USA TELA E TECLADO VIRTUAL
PARA MENSAGENS DE STATUS E CONTROLE DE DISPOSITIVO, ILUMINANDO-SE
QUANDO VOCÊ PRECISA E TORNANDO-SE MAIS ESCURO QUANDO NÃO FOR NECESSÁRIO.
Simula o aspecto e a resposta de um teclado físico, permitindo a você personalizar os botões para que vibrem, emitam um
tom ou permaneçam silenciosos. E, com sua tela OLED de duas linhas, você obtém informações importantes apenas com uma
olhada, inclusive duração de bateria, intensidade de sinal, canal atual e mensagens extensíveis.
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COMBINA
COM SEU
ESTILO
FINO, LEVE E SOFISTICADO,
O RÁDIO PORTÁTIL
BIDIRECIONAL MOTOTRBO
SL500e OFERECE A
VOCÊ COMUNICAÇÃO
INSTANTÂNEA, SEM O
ASPECTO VOLUMOSO DE
UM RÁDIO TRADICIONAL.
Com apenas 23 mm, cabe
facilmente em sua mão, ou
discretamente em uma jaqueta
de uniforme ou no bolso de uma
calça. Por ser muito leve, pesa
apenas 193 g, permite que você se
movimente com total liberdade e
comodidade. Elegante e atraente,
o SL500e combina perfeitamente
com sua roupa executiva e realça
sua imagem profissional.
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FALE COM
MÃOS
LIVRES
EM QUALQUER PROFISSÃO
NA QUAL A IMAGEM CONTA,
É IMPORTANTE MANTER
UMA APARÊNCIA ELEGANTE
E ORGANIZADA.
O rádio portátil bidirecional
MOTOTRBO SL500e admite conexão
com acessórios sem fio, como fones
de ouvido Bluetooth, o que permite
a você manter seu rádio escondido,
mas sempre ao seu alcance. Utilize
aplicativos iBeacons para localizar
funcionários na hora. À medida que
os sensores Bluetooth se tornam
cada vez mais comuns no local
de trabalho, o SL500e se adapta
perfeitamente aos seus novos
dispositivos e aplicativos.
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ATUALIZAÇÕES
ATRAVÉS DO AR
SUA EQUIPE PRECISA INVESTIR SEU TEMPO ATENDENDO CLIENTES,
NÃO GERENCIANDO RÁDIOS. COM FUNCIONALIDADE WI-FI
INTEGRADA, O SL500e PODE SER ATUALIZADO ATRAVÉS DO AR.
Em vez de programar os dispositivos um a um, os gerentes de TI podem poupar tempo valioso
enviando atualizações para toda frota. Nem se preocupe em ter que conectar cabos manualmente,
e ter que retirar seus rádios de serviço.
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À PROVA
DE FUTURO
OS SISTEMAS MOTOTRBO SÃO ESCALONÁVEIS, PARA QUE SUA REDE POSSA CONTINUAR
ACOMPANHANDO SEU CRESCIMENTO.
O SL500e admite tanto funcionamento convencional para locais únicos como IP Site Connect, para vincular diversas localizações em
uma mesma rede. Também é possível escalonar seu sistema para Capacity Plus a fim de ampliar sua capacidade de chamada graças à
utilização mais eficiente do canal e espectro da troncalização MOTOTRBO.
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UNIFIQUE
SUA EQUIPE
O SL500e INTEGRA
NOSSA SOLUÇÃO
DE COMUNICAÇÕES
UNIFICADAS PARA EQUIPES
DE TRABALHO.
A solução de Comunicações Unificadas
para Equipes de Trabalho permite
aos funcionários se comunicarem na
hora, sem limitação e de maneira mais
inteligente em toda a organização.
Combine seus produtos MOTOTRBO
com apertar para falar WAVE e outras
soluções de dados para interconectar
máquinas, aplicativos e pessoas sem
limitação, a fim de encurtar a brecha
para agilizar o trabalho.
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COMPLETA FUNCIONALIDADE
Tecla de ligado/bloqueio
Antena VHF ou UHF

Seletor de canal (+/-)

Conector para fones de ouvido

Entrada USB

Botão push to talk (PTT)

Alto-falante MOTOTRBO

Microfone

Controles de volume

Tela OLED de 2 linhas

Teclado virtual de 4 botões
Botão programável

FOLHETO | SL500e

Trava de tampa de
compartimento da bateria

Agarre tátil

ACESSÓRIOS
MAXIMIZE O DESEMPENHO DO SEU RÁDIO SL500e USANDO
ACESSÓRIOS MOTOTRBO.
Nossa experiência com clientes no campo nos permitiu desenvolver acessórios que não são apenas os
mais inovadores, mas também são os mais úteis.

ESCOLHA ENTRE AS DIVERSAS OPÇÕES:
• Antenas VHF ou UHF
• Acessórios para transporte
• 	Carregadores individuais ou de
unidades múltiplas
• Fones de ouvido
• Auriculares
Para acessar a lista completa de acessórios, visite:
www.motorolasolutions.com/SL500e

PMLN7190
Suporte/capa com clipe
rotatório para cinto
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PMLN6074
Correia plástica
para mãos

Para obter mais informações e uma lista completa de acessórios, visite:
www.motorolasolutions.com/SL500e
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