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Motorola CLP PMR446 ULISENSIERT TOVEISRADIO

START EN HELT NY
SAMTALE MED STIL
OG LETTHET
Nå kan teamet ditt holde kontakten med et
produktivitetsverktøy som kombinerer komfort,
holdbarhet og enkelhet. Toveisradioen CLP PMR446 fra
Motorola er den elegante radioen som får jobben gjort
uten å komme i veien.

All denne funksjonaliteten er pakket inn i et elegant
og moderne design. Fleksible bærealternativer lar
deg feste CLP på et belte eller en allsidig magnetisk
klemme, hvilket gir deg komfort og frihet til å matche
stilen og arbeidsmiljøet ditt.

Spesielt designet for butikk-, hotell- og
restaurantmiljøer, CLP er liten og lett med enkel “trykkfor-å-snakke”-enknappsbetjening. Klar, sterk lyd gjør
det enkelt å kommunisere i støyende omgivelser, mens
det holdbare designet og den lange batteritiden er godt
rustet til å tåle daglig bruk i en hektisk virksomhet.

Kundene dine krever rask respons og suveren
kundeservice. Nå kan du levere det med stil og letthet.
CLP lar teamet ditt holde kontakten, redusere feil og
raskt svare andre teammedlemmer, kunder eller gjester.
Motorola CLP – produktivitet med personlighet.
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SAMMENDRAG AV FUNKSJONER
A. SMART STATUSVISNING
Farge indikerer aktiv kanal, radiosending og -mottak,
skanning og batteristatus.
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b. “TRYKK-FOR-Å-SNAKKE”-KNAPP
Stor, sentrert knapp med teksturert overflate for enkel
tilgang.
c. VOLUMKONTROLL
16 justerbare lydnivåer gjør CLP lett å høre i alle miljøer.
Et langt trykk gjør at man raskt kan skru ned volumet på
øreproppene.
d. AV/PÅ-/BATTERIKNAPP
Skrur enheten av eller på. Et kort trykk gir et lydsignal om
aktuelt batterinivå.
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e. KONTAKT FOR TILBEHØR
Kompakt og robust design for utprøvd Motorola-tilbehør.
f. MENYKNAPP
Stemmeaktivert meny gir rask tilgang til
forhåndsprogrammerte funksjoner: kanal, overvåking,
skanning og anropstone.
g. KONTAKTER FOR LADING/PROGRAMMERING
Gir robust batterilading og radioprogrammering.
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FUNKSJONER

FUNKSJONER DESIGNET
FOR DEG
Motorola er et selskap av nyvinninger med en rik tradisjon for innovasjon.
Vi fortsetter å oppfinne det neste som kommer på markedet - vi knytter
mennesker sammen, leverer mobilitet og gjør teknologien personlig.

FUNKSJON:

BESKRIVELSE:

Stemmeaktivert betjening Stemmeaktivert meny gir tilgang til kanal, overvåking, skanning og anropstone. Støtter
engelsk, nederlandsk, fransk, tysk, italiensk, polsk, portugisisk, russisk, spansk og
tyrkisk.
Smart Statusvisning

Funksjoner gjenkjennes med farge og gir informasjon på et øyeblikk.

Kundeprogrammering
Programvare (CPS)

Koble CLP-en til en PC med en datakabel for å tilpasse radioinnstillingene.

Radiokonfigurasjon

Konfigurer radiokanaler, frekvenser og koder fra en forhåndsprogrammert liste uten
bruk av en datamaskin.

Skanning*

Overvåk radioaktivitet for raskere og mer effektiv kommunikasjon.

Elegant design

Unik radio i håndstørrelse som er 40 % mindre og 50 % lettere enn tilsvarende
produkter.

Lyd

Klar og sterk lyd for sikker kommunikasjon i støyende omgivelser.

Intern antenne

Innebygd antenne sørger for bred dekning i et kompakt design.

Holdbarhet

Designet og bygget for å tåle daglig bruk. Oppfyller spesifikasjonene i MILSTD 810.

Batteri

Litiumionbatterier gir 9-14 timer * tale- og lyttetid ved lange arbeidsøkter.

Strøm

500mW utgang

Frekvensbånd

Opererer på 8 kanaler i frekvensbåndet PMR446.

Integrert
stemmeaktivering
Løsningsegnet

Sørger for stemmeaktivering i sanntid blant brukere av Motorola-toveisradioer, TEAM
VoWLAN-enheter og stemmeaktiverte mobile datamaskiner.

Antimikrobiell
beskyttelse**

Bidrar til å hindre vekst av mugg og mikroorganismer på radioens overflate.

BUTIKK

HOTELL

RESTAURANT

“Alltid med meg, aldri i veien - CLP gjør det enkelt å holde
kontakten med teamet mitt og kundene mine.”
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Motorola CLP PMR446 ULISENSIERT TOVEISRADIO
TILBEHØR

TILBEHØR TIL
MOTOROLA CLP
STYRK FUNKSJONALITETEN OG YTELSEN.

Motorola originaltilbehør vil gjøre deg og CLP-en din enda mer produktive. En
rekke bærealternativer, ørepropper, batterier og ladere gjør at du kan skape det
kommunikasjonssystemet som fungerer best for deg og ditt team.
BÆRETILBEHØR

BATTERIER

Fleksible bærealternativer gir deg friheten til å bruke
CLP-en på din måte. Belteholderen med klemme er så
lett at du ikke engang vil merke at den er der. En unik
magnetisk bæreveske gjør at CLP-en kan festes hvor
som helst - på jakkeslaget, skjortelommen eller hoften.

Litiumionbatteriet som leveres som standard er
designet for 9 timers ytelse. For lengre skift, vil et
høykapasitets litiumionbatteri sørge for opptil 14 timers
drift.

ØREPROPPER

Dette revolusjonerende og rene designet sørger for
rask lading av din Motorola CLP. En multienhetslader lar
deg enkelt lade opptil seks Motorola CLP-er samtidig.
Laderen er designet med en baklomme til oppbevaring
av øreproppene mens enheten lades, og kan monteres
på veggen dersom det er lite plass.

CLP-en må pares med et lydtilbehør. Et utvalg av
komfortable ørepropper sørger for høy, klar lyd og
imøtekommer måten du liker å arbeide på. Funksjoner
inkluderer en “trykk-for-å-snakke”-knapp og innebygd
mikrofon for pålitelig ytelse.

Ørepropp med innebygd
“trykk-for-å-snakke”-knapp

LADERE

Dreibar belteholder

Multienhetslader

Magnetisk klemme

* Avhengig av batteritype og bruk
** De antimikrobielle egenskapene beskytter ikke brukere eller andre mot bakterier, virus, mikroorganismer eller andre sykdomsfremkallende organismer. Rengjør alltid
produktet grundig før og etter hver bruk. Gjelder ikke tilbehør.

For mer informasjon om hvordan Motorola CLP-toveisradio kan styrke din bedrift, besøk oss på nett på:
www.motorolasolutions.com/emea/clp eller finn din nærmeste Motorola-representant eller autoriserte partner
på: www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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