VLR150

COMUNICAÇÃO CONFIÁVEL.
MELHOR SERVIÇO AO CLIENTE.
Está procurando uma solução de comunicação confiável, rápida e
acessível para seu negócio? Não procure mais. O VLR150 tem tudo
o que você precisa!
4 canais para comunicar-se com grupos independentes
Capacidade mãos livres com Ativação por Voz (VOX)
3 tons de chamada e opção de alerta vibratória
Sem cargos mensais nem contratos de serviço
VERSATILIDADE E EXCELENTE DESEMPENHO NAS MAIS DIVERSAS INDÚSTRIAS.

SUPERMERCADOS

LOJAS DE VAREJO

RESTAURANTES

HOTÉIS PEQUENOS

Trabalhe em equipe com
comunicações instantâneas.

Melhore o serviço de
atenção ao cliente.

Encurte o tempo de espera
aumentando a eficiência e a
produtividade.

Coordene tarefas para
otimizar a experiência de
seus hóspedes.

PERSONALIZE SUA SOLUÇÃO
COM O ACESSÓRIO ADEQUADO
VERSÁTEIS ACESSÓRIOS
DE ÁUDIO

SOLUÇÕES DE CARGA
DE BATERIA E RÁDIO

HKLN4599
Fone de ouvido (design em “D”), com botão PTT e microfone
em linha para acesso prático e rápido.

56553 e HKPN4009A
O carregador de dupla função permite carregar o rádio e
a bateria na mesma unidade.

HKLN4604
Cômodo fone de ouvido giratório com design ergonômico.
Botão PTT e microfone em linha facilita a comunicação em
caso de difícil acesso ao rádio.

56531 e HKPN4010
O carregador múltiplo de 6 unidades permite carregar vários
rádios simultaneamente.

HKLN4601
Este fone de ouvido de vigilância com tubo acústico
transparente facilita a comunicação discreta. Inclui também
ponta auditiva de borracha para cômodo uso prolongado.
HKLN4606
Microfone com fone de ouvido remoto. Pode se segurar a
uma camisa ou a um colarinho. Permite falar e escutar sem
ter que tocar seu rádio.

Para mais informações sobre o VLR150, visite www.motorolasolutions.com/br/vlr150
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