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Motorola CLP PMR446 LİSANSSIZ İKİ YÖNLÜ TELSİZ

TARZ VE KOLAYLIK İLE
HABERLEŞMEYE YEPYENİ
BİR BOYUT KATIN
Artık ekibiniz konfor, dayanıklılık ve basitliği
bir araya getiren bir üretkenlik aracı ile iletişim
içinde kalabilir. Motorola CLP PMR446 İki Yönlü
Telsiz işlevini sorunsuz bir şekilde yerine getiren
şık bir telsizdir.

Özel olarak mağaza, otel ve restoran ortamları
için tasarlanan CLP küçük ve hafif olup basit tek
tuş ile bas-konuş kullanıma uygundur. Net, ve
güçlü ses özelliği gürültülü ortamlarda iletişimi
kolaylaştırırken, dayanıklı tasarımı ve uzun pil ömrü
yoğun iş temponuzun getirdiği günlük yıpranma ve
eskimeye dayanır.

Tüm bu performans özellikleri şık ve modern
bir tasarım ile sunulmaktadır. Esnek taşıma
seçenekleri sayesinde, CLP’yi kemer üzerine veya
çok yönlü manyetik bir klipse takabilir ve böylece
tarzınıza ve işyeri ortamınıza uygun bir konfor ve
özgürlük elde edebilirsiniz.

Müşterileriniz sizden hızlı tepki ve üstün bir müşteri
hizmeti beklerler. Artık bunları şıklık ve kolaylık
içinde sunabilirsiniz. CLP ekibinizin iletişim
içinde olmasını, hataları azaltmasını ve diğer ekip
üyelerine, müşteri veya misafirlere çabucak cevap
vermesini sağlar. Motorola CLP’nin
kişilikli üretkenliği.
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BİR BAKIŞTA ÖZELLİKLERİ
A. AKILLI DURUM IŞIĞI
Renk aktif kanalı, telsiz iletim & alma, tarama ve
pil durumunu gösterir.
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b. BAS-KONUŞ TUŞU
Büyük boy, dokulu olması ve ortada bulunması kolay
erişim imkanı sağlar.
c. SES KONTROLÜ
Ayarlanabilir 16 ses seviyesi CLP’nin her ortamda
işitilmesini kolaylaştırır. Uzun süre basılarak kulaklığın
ses seviyesi hızlıca kısılabilir.
d. GÜÇ/PİL TUŞU
Cihazın gücünü açar-kapatır ve kısa süreli basıldığında
o anki pil seviyesini sesli olarak bildirir.
e. AKSESUAR KONEKTÖRÜ
Kalitesi kanıtlanmış Motorola aksesuarları için kompakt
ve dayanıklı tasarım.
f. MENÜ TUŞU
Sesle yönlendirilen menü önceden programlanan
özelliklere hızlı erişim sağlar: kanal, monitör, tarama ve
arama sesi.
g. ŞARJ / KİŞİLERİ PROGRAMLAMA
Uzun süre dayanan pil şarjı ve telsiz programlama
olanağı sağlar.
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ÖZELLİKLER

SİZİN İÇİN TASARLANAN
ÖZELLİKLER

Motorola zengin yenilikçilik geleneği ile ilklerin şirketidir. Geleceğin
teknolojilerini icat etmeye devam ediyoruz—insanları birbirine bağlıyor,
taşınırlık sağlıyor ve teknolojiyi kişiselleştiriyoruz.

ÖZELLİK:

FONKSİYON:

Ses Yardımlı Kullanım

Sesle yönlendirilen menü kanal, monitör, tarama ve arama sesine erişim imkanı
sağlar. Desteklediği diller: İngilizce, Hollandaca, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Türkçe.

Akıllı Durum Işığı

Özellikler renkler ile ilişkilendirilerek bir bakışta bilgi sağlanmaktadır.

Müşteri Programlama
Yazılımı (CPS)

Telsiz ayarlarınızı kişiselleştirmek için CLP’yi veri kablosuyla bir bilgisayara
bağlayın.

Telsiz Konfigürasyonu

Telsiz kanalları, frekansları ve kodları bilgisayar kullanılmadan, önceden
programlanmış bir listeden yapılandırılabilir.

Tarama*

Daha hızlı ve verimli iletişim için telsiz çalışma durumu takip edilebilir.

Şık Tasarım

Eşsiz avuç içi büyüklüğündeki telsiz benzer ürünlerden %40 daha küçük ve
%50 daha hafiftir.

Ses

Gürültülü ortamlarda güvenilir haberleşme için net ve güçlü ses performansı.

Dâhili Anten

Entegre anten kompakt bir tasarım içinde geniş bir kapsama alanı sunar.

Dayanıklılık

Günlük kullanıma dayanacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. MILSTD 810
teknik özelliklerini karşılar.

Pil

Lityum iyon piller uzun vardiyalarda kullanım için 9-14 saatlik* konuşma ve
dinleme süresi sağlar.

Güç

500 mW çıkış

Frekans Bandı

PMR446 frekans bandında 8 kanalda çalışır.

Kullanılabilen Entegre
Ses Çözümleri

Motorola İki Yönlü Telsizleri, TEAM VoWLAN cihazları ve ses özellikli
bilgisayarların kullanıcıları arasında gerçek zamanlı ses erişimini mümkün kılar.

Antimikrobiyal
Koruma**

Telsizin yüzeyinde küf ve mikropların üremesinin önlenmesine yardımcı olur

MAĞAZA

OTEL

RESTORAN

“Hep yanımda ve bana hiç engel olmuyor–CLP ekibim ve
müşterilerim ile iletişim içinde kalmamı kolaylaştırıyor.”
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Motorola CLP PMR446 LİSANSSIZ İKİ YÖNLÜ TELSİZ
AKSESUARLAR

MOTOROLA CLP
AKSESUARLARI
FONKSİYONELLİK VE PERFORMANSI ARTIRIN.

Motorola Orijinal aksesuarları sizin ve CLP’nin daha da üretken olmasını sağlar.
Çeşitli taşıma seçenekleri, kulaklıklar, piller ve şarj cihazları kendiniz ve ekibiniz
için en iyi şekilde çalışan bir haberleşme sistemi oluşturabilmenizi sağlar.
TAŞIMA AKSESUARLARI

Esnek taşıma seçenekleri size CLP’yi kendi
tarzınıza göre kullanma özgürlüğünü sunar. Kemer
klipsli kılıf o kadar hafiftir ki takılmış olduğunu
bile anlamazsınız. Eşsiz bir manyetik taşıma
kılıfı CLP’nin istediğiniz yere takılmasını sağlar;
yakanıza, elbisenize, gömleğinizin cebine veya
belinize takılabilir.

KULAKLIKLAR

CLP bir ses aksesuarı ile eşleştirilmelidir. Çeşitli
rahat kulaklıklar yüksek sesli, net ses sağlar ve
istediğiniz çalışma şekline uyum gösterir. Özellikleri
arasında kolay erişilen bir bas-konuş tuşu ve
güvenilir performans için entegre mikrofon yer alır.

PİLLER

Lityum iyon pil 9 saatlik performans için
tasarlanmıştır. Uzun vardiyalarda bile, yüksek
kapasiteli lityum iyon pil 14 saate varan kullanım
süresi sağlar.

Entegre PTT tuşlu
kulaklik

ŞARJ CİHAZLARI

Devrim niteliğindeki bu temiz tasarım Motorola
CLP cihazınızın hızlı şarj edilmesini sağlar. Çok
üniteli bir şarj cihazı altıya kadar Motorola CLP’yi
aynı anda kolayca şarj etme imkanı sunar. Şarj
cihazının tasarımında, ünite şarj edildiği sırada
kulaklığınızı saklamanız için bir arka cep bulunur ve
yer kazancının önemli olduğu durumlarda duvara
monte edilebilir.

Döner kemer kilifi

Çok üni ṫ eli ̇ şarj ci ḣ azi

Manyeti k̇ kli ṗ s

* Pil tipine ve kullanımına bağlıdır
** Antimikrobiyal özellikler kullanıcıları veya diğer kişileri bakteri, virüs, mikrop veya diğer hastalık yapıcı organizmalara karşı korumaz. Her kullanımdan
önce ve sonra bu ürünü iyice temizleyin. Aksesuarlar için geçerli değildir.

Motorola CLP İki Yönlü Telsizin işletmenize nasıl katkıda bulunacağı hakkında daha fazla bilgi için,
lütfen www.motorolasolutions.com/emea/clp adresini ziyaret edin ya da www.motorola.com/Business/
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