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KÄYTTÖOIKEUDETON KAKSISUUNTAINEN Motorola CLP PMR446 -RADIOPUHELIN

ALOITA UUSI KESKUSTELU
TYYLIKKÄÄSTI JA
MUKAVASTI
Nyt tiimisi jäsenet voivat pitää toisiinsa yhteyttä
tuottavuutta parantavan työvälineen avulla, jossa
yhdistyvät mukavuus, kestävyys ja yksinkertaisuus.
Kaksisuuntainen Motorola CLP PMR446 -radiopuhelin
on tyylikäs tuote, joka hoitaa työn pysyen pois tieltäsi.
Erityisesti jälleenmyynti-, kestitys- ja
ravintolaympäristöihin suunniteltu CLP on pieni ja
kevyt, vaivattomasti ja yksinkertaisesti yhdellä
painikkeella käytettävä radiopuhelin. Selkeän,
voimakkaan äänen ansiosta viestintä on helppoa
meluisissa paikoissa, ja kestävä muotoilu ja akun
pitkä käyttöikä kestävät nopeatahtisen liiketoimintasi
aiheuttamaa päivittäistä kulumista.

Koko tämä suorituskyky on yhdistetty tyylikkääseen,
nykyaikaiseen muotoiluun. Joustavien
kantomahdollisuuksien avulla voit pitää CLP:tä
vyötäröllä tai monipuolisessa magneettipidikkeessä,
jonka ansiosta voit nauttia mukavuudesta ja
vapaudesta, jotka sopivat yhteen
oman tyylisi ja työympäristösi kanssa.
Asiakkaasi vaativat nopeita vastauksia ja erinomaista
asiakaspalvelua. Nyt voit tarjota sitä tyylikkäästi ja
helposti. CLP:n ansiosta tiimisi jäsenet voivat pitää
yhteyttä toisiinsa, tehdä vähemmän virheitä ja
vastata nopeasti toisilleen, asiakkaille tai vierailijoille.
Motorola CLP-mallissa tuottavuus yhdistyy
persoonallisuuteen.
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OMINAISUUDET YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ
A. ÄLYKÄS TILAN MERKKIVALO
V ärillä ilmoitetaan aktiivisen kanavan tilasta, radiopuhelimen
lähetys- ja vastaanottotilasta, skannauksesta ja akun tilasta.
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b. KESKUSTELUPAINIKE
S uurta, kohokuvioitua ja radiopuhelimen keskellä sijaitsevaa
painiketta on helppo käyttää.
c. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
1 6 säädettävän äänenvoimakkuuden tason avulla CLP kuuluu
helposti kaikissa ympäristöissä. Pitkän painalluksen avulla
kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan vähentää nopeasti.
d. VIRTA- JA AKKUPAINIKE
K ytkee laitteeseen virran tai katkaisee sen ja antaa lyhyen
painalluksen avulla äänimerkin, jolla ilmoitetaan akun varauksen
tasosta.
e. LISÄVARUSTELIITIN
K ompakti ja kestävä muotoilu Motorolan hyväksi havaituille
lisävarusteille.
f. VALIKKOPAINIKE
Ä
 äniohjattavan valikon avulla päästään nopeasti käyttämään
esiohjelmoitua ominaisuuksia, kanavaa, näyttöä, skannausta ja
soittoääntä
g. LATAUS / YHTEYSTIETOJEN OHJELMOINTI
L ataa akun vankasti ja tarjoaa mahdollisuuden radiopuhelimen
ohjelmointiin.
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OMINAISUUDET

SINUA AJATELLEN SUUNNITELLUT
OMINAISUUDET
Motorola on alansa edelläkävijä, jolla on laaja innovaatioperintö. Keksimme
edelleen uutuustuotteita luoden ihmisten välille yhteyden, tarjoten liikkuvuutta
ja tehden tekniikasta persoonallista.

OMINAISUUS:

TOIMINTO:

Ääniavusteinen käyttö

Ääniohjatun valikon avulla päästään käyttämään kanavaa, näyttöä, skannausta ja
soittoääntä. Tukee englantia, hollantia, ranskaa, saksaa, italiaa, puolaa, portugalia,
venäjää, espanjaa ja turkkia.

Älykäs tilan merkkivalo

Ominaisuuksiin liittyvien värin avulla tietoa saadaan yhdellä silmäyksellä.

Asiakkaan
ohjelmointiohjelmisto
Customer Programming
Software (CPS)

Kytkemällä CLP:n tietokoneeseen tiedonsiirtokaapelin avulla voit mukauttaa
radiopuhelimen asetuksia.

Radiopuhelimen
kokoonpano

Konfiguroi radiokanavia, taajuuksia ja koodeja esiohjelmoidun luettelon perusteella
tietokonetta käyttämättä.

Skannaus*

Seuraamalla radiotoimintaa voit harjoittaa nopeampaa ja tehokkaampaa viestintää.

Tyylikäs muotoilu

Yksilöllinen kämmenkokoinen radio, joka on 40 % vastaavanlaisia tuotteita pienempi ja
50 % kevyempi.

Ääni

Selkeä, voimakas ääni varmaan viestintään meluisissa ympäristöissä.

Sisäinen antenni

Sisäinen antenni tarjoaa laajan peittoalueen kompaktiin muotoiluun yhdistettynä.

Kestävyys

Suunniteltu ja rakennettu kestämään päivittäistä käyttöä. MILSTD 810 -tietojen
mukainen.

Akku

Li-Ion-akut tarjoavat 9 - 14 tuntia* puhe- ja kuunteluaikaa pitkiin palveluvuoroihin.

Virta

Antoteho 500 mW

Taajuusalue

Toimii PMR446-taajuusalueen kahdeksalla kanavalla.

Integroitujen
ääniratkaisujen
käyttömahdollisuus

Motorolan kaksisuuntaisten radiopuhelinten käyttäjät voivat käyttää reaaliaikaista
ääntä, TEAM VoWLAN -laitteita ja äänikäyttöisiä kannettavia tietokoneita.

Mikrobi-suojaus**

Auttaa ehkäisemään homeen ja bakteerien kasvua radiopuhelimen pinnalla.

JÄLLEENMYYNTI

KESTITYS

RAVINTOLA-ALA

”Aina mukana, mutta ei koskaan tiellä – CLP:n ansiosta on
helppo pitää yhteyttä tiimiini ja asiakkaisiini.”
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KÄYTTÖOIKEUDETON KAKSISUUNTAINEN Motorola CLP PMR446 -RADIOPUHELIN
LISÄVARUSTEET

MOTOROLA CLP
-LISÄVARUSTEET
PAREMPI TOIMINNALLISUUS JA SUORITUSKYKY.

Motorola Original -lisävarusteet auttavat sinua ja CLP-radiopuhelintasi toimimaan
entistä tuottavammin. Useiden erilaisten kuljetusmahdollisuuksien, kuulokkeiden, akkujen ja latureiden avulla voit luoda viestintäjärjestelmän, joka sopii parhaiten sekä
sinulle että tiimillesi.
LISÄVARUSTEET KULJETUKSEEN

AKUT

Joustavien kuljetusmahdollisuuksien avulla
saat vapauden käyttää CLP:tä omalla tavallasi.
Vyökiinnikkeellä varustettu kotelo on niin kevyt, että
sitä ei edes huomaa. Ainutlaatuisen magneettisen
kantokotelon ansiosta CLP:tä voidaan säilyttää
kaikkialla: rintapielessä, kauluspaidan taskussa tai
vyötärölle kiinnitettynä.

Vakiomallinen Li-Ion-akku on suunniteltu
yhdeksäntuntiseen käyttöön. Pidemmillä vuoroilla
suurikapasiteettinen Li-Ion-akku tarjoaa jopa 14 tunnin
käyttöajan.

KUULOKKEET
CLP:hen on yhdistettävä äänimateriaalille tarkoitettu
lisävaruste. Monien mukavien kuulokkeiden
avulla ääni kuuluu selkeästi, ja ne mukautuvat
työtapoihisi. Ominaisuuksiin kuuluu helppokäyttöinen
keskustelupainike ja rivimikrofoni,
joiden ansiosta laite toimii luotettavasti.

Linjaan kytketyllä PTT-painikkeella varustetut kuulokkeet

LATURIT
Tämä mullistava, siististi muotoiltu akku lataa
Motorola CLP -radiopuhelimesi nopeasti. Useammille
laitteille tarkoitetun laturin ansiosta voit mukavasti
ladata jopa kuusi Motorola CLP -radiopuhelinta
yhdellä kertaa. Laturin muotoiluun kuuluu takatasku
kuulokkeiden säilyttämiseksi latauksen
aikana, ja se voidaan kiinnittää seinälle tilansäästöä
varten.

Kääntyvä vyökotelo

Useammalle Laitteelle
Tarkoitettu Laturi

Magneettikiinnike

* Akun tyypistä ja käytöstä riippuen
** Antimikrobiaaliset ominaisuudet eivät suojaa käyttäjiä tai muita henkilöitä bakteereilta, viruksilta tai muilta taudinaiheuttajilta. Puhdista tuote aina huolellisesti ennen
jokaista käyttökertaa ja käytön jälkeen. Antimikrobiaaliset ominaisuudet eivät koske lisävarusteita.

Lisätietoja siitä, miten kaksisuuntainen Motorola CLP -radiopuhelin voi tehostaa liiketoimintaasi, on saatavilla
verkkosivuiltamme osoitteesta www.motorolasolutions.com/emea/clp tai lähimmältä Motorolan edustajalta tai
valtuutetulta kumppanilta seuraavasta osoitteesta: www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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