MOTOROLA
CLP TVÅVÄGS
RADIO
BEKVÄM, LÄTT, BÄRBAR.

Motorola CLP PMR446 OLICENSIERAD TVÅVÄGSRADIO

STARTA ETT HELT
NYTT SAMTAL
MED STIL OCH LÄTTHET
Nu kan ditt team använda sig av ett
produktivitetsverktyg som kombinerar komfort,
varaktighet, och enkelhet. Motorola CLP PMR446
tvåvägsradio är en slimmad radio som gör sitt jobb utan
att vara i vägen.

All denna prestanda i ett snyggt,
modernt utseende. Tack vare flexibla bäralternativ
kan du bära CLP:n på ett bälte eller en magnetklämma,
vilket är ett bekvämt alternativ som ger dig full frihet på
arbetsplatsen.

CLP har designats särskilt för affärs-, service- och
restaurangmiljöer. Den är liten och väger lite,
med en enkel push-to-talk-knapp för enkel drift. Tydligt,
starkt ljud gör det enkelt att kommunicera i bullriga
miljöer, och den hållbara designen och den långa
batterilivslängden skyddar mot slitage i det
stressiga affärslivet.

Dina kunder kräver snabbt svar och förstklassig
kundservice. Nu kan du leverera båda med stil och
lätthet. Tack vare CLP kan ditt team hålla kontakten,
minska antalet fel och besvara andra teammedlemmar,
kunder eller gäster snabbt. Motorola CLP–
produktivitet med personlighet.
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FUNKTIONSÖVERSIKT
A. SMART STATUSBELYSNING
A
 ktiva kanaler, radiosändning & mottagning, scanning och
batteristatus indikeras med olika färger.
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b. PUSH-TO-TALK-KNAPP
Ö
 verdimensionerad, strukturerad och centralt placerad för
enkel åtkomst.
c. VOLYMKONTROLL
1 6 justerbara volymnivåer gör det lätt att höra CLP:n i alla
typer av miljöer. En lång tryckning ger snabb åtkomst för
sänkning av headset-volymen.
d. POWER-/BATTERIKNAPP
S lår på eller av enheten, ett kort tryck på knappen ger
information om aktuell batterinivå via en ljudsignal.
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e. ANSLUTNINGSENHET FÖR TILLBEHÖR
Kompakt, hållbar design, för originaltillbehör från Motorola.
f. MENYKNAPP
R östdriven meny ger snabb åtkomst till förprogrammerade
funktioner: kanal, monitor, scan och rington.
g. LADDNING/PROGRAMMERING AV KONTAKTER
Ger stabil batteriladdning och radioprogrammering.
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FUNKTIONER

FUNKTIONER
DESIGNAD FÖR DIG
Motorola är ett företag där innovation alltid stått högt i kurs. Vi fortsätter att
uppfinna det allra senaste – för att sammankoppla människor, erbjuda mobila
lösningar och skapa personlig teknologi.

FUNKTION:

FUNKTION:

Röststyrd drift

En röstdriven meny tillhandahåller åtkomst till kanal, monitor, scan och rington. Stödjer
Engelska, holländska, franska, tyska, italienska, polska, portugisiska och
turkiska.

Smart statusbelysning

Funktionerna associeras med färg, vilket tillhandahåller snabb information.

Customer Programming
Software (CPS)

Anslut CLP:n till en PC med en datakabel för att anpassa dina radioinställningar.

Radiokonfigurering

Konfigurera radiokanaler, frekvenser och koder från en förprogrammerad lista utan
att använda dator.

Skanning*

Övervaka radions aktivitet för snabbare och mer effektiva kommunikationer.

Snygg design

Unik, handflatestor radio som är 40 % mindre och 50 % lättare än liknande produkter.

Ljud

Tydligt, starkt ljud för tydlig kommunikation i bullriga miljöer.

Intern antenn

Inbyggd antenn ger bred täckning i ett kompakt utförande.

Hållbarhet

Byggd för att användas varje dag. Uppfyller MILSTD 810-specifikationer.

Batteri

Li-Ion-batterier ger 19-4 timmars* samtalstid för långa skift.

Effekt

500mW uteffekt

Frekvensområde

Använder 8 kanaler i frekvensområdet PMR446.

Integrerad röst
lösning tillgänglig

Aktiverar röståtkomst i realtid för användare av Motorola tvåvägsradio,
TEAM VoWLAN-enheter och röstaktiverade mobila datorer.

Bakteriedödande
Skydd**

Bidrar till att förebygga tillväxt av mögel och bakterier på radions yta.

HANDEL

SERVICE

RESTAURANG

“Alltid med mig, aldrig i vägen –CLP gör det enkelt att hålla
kontakten med mitt team och mina kunder.”
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TILLBEHÖR

MOTOROLA CLP
TILLBEHÖR
FÖRBÄTTRA FUNKTIONEN OCH PRESTANDAN.

Med originaldelar från Motorola blir du och din CLP ännu mer produktiva. Tack vare olika
bäralternativ, öronsnäckor, batterier och laddare kan du skapa det kommunikationssystem
som fungerar bäst för dig och ditt team.
BÄRTILLBEHÖR

BATTERIER

Flexibla bäralternativ ger dig friheten att bära
CLP:n på ditt sätt. Bältklämman är så lätt att du inte
ens känner att du har den på dig. Tack vare den
unika magnetiska bärväskan kan du bära med dig
CLP:n överallt; på rockslaget, i skjortfickan eller på
kavajslaget.

Standard Li-Ion-batteriet är utformat för 9 timmars
drift. För ännu längre skift finns ett Li-Ion-batteri med
hög kapacitet som klarar upp till 14 timmars drift.

ÖRONSNÄCKOR
CLP:n måste sammankopplas med ett ljudtillbehör. Olika
bekväma öronsnäckor ger starkt, tydligt ljud
och är anpassade till dina arbetsmetoder. Funktioner
Inkluderar en lättåtkomlig push-to-talk-knapp och
ingående mikrofon för tillförlitlig prestanda.

Öronsnäcka med inline
PTT-knapp

LADDARE
Den här revolutionerande, rena designen
tillhandahåller snabb laddning av din Motorola CLP. En
multienhetsladdare gör att du kan ladda upp till sex
Motorola-CLP-enheter samtidigt. Laddaren är försedd
med en bakficka där du förvarar din öronsnäcka när
enheten laddas och som kan monteras på väggen om
det är ont om utrymme.

Bälteshölster med
snurrfunktion

Multienhetsladdare

Magnetklämma

* Beroende av batterityp och användning
** De bakteriedödande egenskaperna skyddar inte användare eller andra mot bakterier, virus, baciller eller andra sjukdomsorganismer. Rengör alltid produkten noga före
och efter varje användningstillfälle. Gäller ej tillbehör.

För mer information om hur Motorola CLP tvåvägsradio kan förbättra ditt företag, besök oss på
webben på: www.motorolasolutions.com/emea/clp eller hitta din närmaste Motorola-representant eller
auktoriserade samarbetspartner på: www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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