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עמוד 2

 MOTOTRBO™ R7הוא מכשיר קשר
דיגיטלי נישא המספק שמע חזק וברור,
בהתאמה אישית ,במכשיר מוקשח
אמין ומחובר
עיבוד השמע המתקדם מבטיח שקולך
ישמע תמיד ,והמבנה המוקשח מוכן
לעמוד גם בתנאי הסביבה הקשים ביותר
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לשמוע ולהישמע,
להתחבר ברגעים
החשובים ולקבל
מיידית את המידע
הקריטי

עמוד 3

שמע חזק
וברור
שמע חד וברור

להישמע היטב בכל מצב

 MOTOTRBO R7מאפשר לצוות שלך לשמוע
ולהישמע בבירור ברגעים החשובים ביותר.
מיקרופון כפול אדפטיבי ,מספק הפחתת רעשים
יעילה ומאפשר לך לשמוע את הצוות גם עם
רעשי רקע בחדר מכונות או באיצטדיון רועש .דיכוי
אוטומטי של משוב אקוסטי מבטל באופן חכם את
המשוב שמגיע ממכשירי קשר אחרים שנמצאים
בקרבת מקום ,ומציע חוויית משתמש מקצועית
גם כשאתה עומד בסמוך לעמיתיך .השמע החכם
עוקב אחר רעשי הרקע ,מכוונן את עוצמת הרמקול
במקומך ומבטיח שההודעות תמיד יתקבלו
בעוצמת הקול המושלמת  -הן במצב דיגיטלי
והן במצב אנלוגי .טכנולוגיית השמע הפועלת בR7-
משתלבת היטב עם אביזרי מוטורולה שברשותך,
כדי שכל שיחה תישמע בבירור בכל רגע .

 MOTOTRBO R7מספק עוצמות קול המאפשרות לצוות
לשמוע ולהישמע בכל מצב .רמקול חזק מספק עוצמת
קול ייחודית של  102 phonsבמצבו הבסיסי של המוצר;
עוצמה זו גבוהה מספיק כדי להישמע גם בסביבה עם
תחבורה ערה R7 .כולל גם פרופיל שמע חזק במיוחד ,
שמעלה את עוצמת הקול הכוללת ל  104 phonsבמכשיר
הקשר ובמיקרופונים המחוברים לרמקול המרוחק כדי
לאפשר שימוש גם באזורים הרועשים ביותר.

חוויית שמע בהתאמה אישית
ניתן לשייך את  MOTOTRBO R7לאביזרים שונים .
מיקרופונים של רמקול מרוחק ואביזרים אחרים
מאפשרים לך להשתמש במכשיר הקשר בקלות גם
בסביבות הרועשות ביותר ,כאלו שבדרך כלל תעדיף
להתרחק מהן כדי לדבר באזור יותר שקט .פרופיל
עוצמת הקול של  R7נתמך על ידי רבים מהאביזרים
שתוכננו עבור  ,R7כך שבחירת האביזרים לא תשפיע על
איכות השמע הדרושה לך .העיצוב המוקפד של
נקודות חיבור במכשיר מוסיף לאביזרים קישוריות ,
אמינה ועמידה יחד עם עמידות בפני אבק וחלודה .

MOTOTRBO R7
מאפשר לצוות
שלך לשמוע
ולהישמע בבירור
ברגעים קריטיים
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עמוד 4

מתאים
לעסקים
MOTOTRBO R7
מופעל באמצעות
סוללת תא ליתיום,
המאפשרת שימוש
ממושך ,משקל קל
וממדים קטנים

פועל לאורך זמן
 MOTOTRBO R7תוכנן ונבדק על-פי התקן הצבאי
 ,MIL-STD-810כדי שיעמוד לרשותך בכל מקום ובכל שיטת
עבודה .בדיקה על-פי הסטנדרטים  IP66ו  IP68-מוכיחה כי
מכשירי הקשר מדגם  R7אטומים לחלוטין לאבק ,מוגנים
במצבי שקיעה במים בעומק של עד  2מטרים למשך שעתיים,
ועמידים בפני סילוני מיים בלחץ גבוה .גם המסך הגדול מוקשח
כדי לספק עמידות בפני חבטות והגנה מנפילות .מכשירי
הקשר מדגם  R7זמינים עם אישורי  TIA-4950 ULכדי שתוכל
להשתמש בהם בסביבות נפיצות ללא סכנת התלקחות .בנוסף,
חומר המארז תוכנן במיוחד עבור התעשייה הרפואית באופן
שמונע נזקים כתוצאה מחומרי ניקוי וחיטוי ;1תכונה זו מבטיחה
שמכשיר הקשר שלך יחזיק מעמד לאורך שנים רבות של
שימוש ללא נזק למכשיר .

זמן השבתה מינימלי

מחובר ברגעים החשובים

מכשירי הקשר שלך משרתים אותך בצורה הטובה ביותר כאשר הם
קלים ,פשוטים לניהול ומאפשרים שהות ממושכת בשטח .סוללות
תא ליתיום-יון של  MOTOTRBO R7מצמצמות מימדים ומשקל
ומאפשרות פרקי עבודה ממושכים ללא טעינה .סוללות ® IMPRESעם
הכיול האוטומטי חוסכות שעות ארוכות של זמני השבתה לצורך כיול
וטיפול בסוללות ,ומטעני  IMPRESממקסמים את מחזורי הטעינה
של כל סוללה כדי שתוכל להפיק את המרב מהשקעתך .כדי להגן
על המכשירים שלך מפני שימוש בלתי מורשה ,המכשירים מצוידים
בפונקציות מובנות להגנה ולהשבתה מרחוק; כך השימוש ברשת שלך
ייעשה על-ידי המשתמשים המורשים בלבד .הודות ליכולות תכנות
אלחוטי ועדכון באמצעות  ,Wi-Fiתוכל לשמור על העדכניות של מכשירי
הקשר גם בשטח .

 MOTOTRBO R7ישמור על חיבור הצוות לרשת ברגעים
החשובים .המכשיר כולל יכולות (PTT) push-to-talk
המאפשרות תקשורת מהירה עם הצוות ועם המוקדנים .אין
חשש לגבי הכיסוי ואין צורך להסתמך על רשתות של ארגונים
אחרים .למכשירי הקשר מדגם  R7רגישות קליטה מעולה,
המאפשרת לך לשלוח ולקבל הודעות גם בשוליים של אזור
הכיסוי  -אזורים שמכשירי קשר אחרים מתקשים להתמודד
עמם .מכשירי הקשר  MOTOTRBO R7שימושיים לתקשורת
ממכשיר למכשיר בשטח ומתאימים לעבודה עם כל סוג של
מערכת  ;MOTOTRBOבין אם אתה עובד ברשת של אתר בודד
ובין אם ברשת ארצית .

 1לקבלת רשימת חומרי החיטוי והניקוי המאושרים עיין במדריך למשתמש של .MOTOTRBO R7
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עמוד 5

מוכן
לעתיד
תכונות גדולות ,
עיצוב קומפקטי
יותר תכונות במכשיר מעוצב וארגונומי

כפתור חירום גדול
במיקום אופטימלי

מיקרופונים בחזית
ובגב לביטול
רעשים מתקדם

2.4/5GHz Wi-Fi
ו Bluetooth 5.2-
לתקשורת מהירה ומאובטחת
צג  QVGAבגודל  2.4אינץ’
ברזולוציה 320x240
פיקסל ,לניווט קל

סוללות ליתיום-יון לחיי סוללה
ארוכים ומשקל קל

כל התכונות החדשות הללו
כלולות במכשיר מעוצב ,מוקשח
וקל לנשיאה במשמרות ארוכות .

רמקול קדמי עוצמתי ,ממוקם מאחורי
לוח המקשים ,מספק שמע חזק וברור

שיתוף פעולה וקשר
בין מכשירים

גישה מהירה
למידע קריטי

 MOTOTRBO R7מצויד בקישוריות Wi-Fi 5
ו Bluetooth® 5.2-לתקשורת קלה ומהירה בין
מכשירי קשר ,מקורות מידע ואביזרים .הקישוריות
החדישה שמספקות טכנולוגיות אלו מגבירה את
רוחב הפס וממזערת את צריכת החשמל ,כדי
להבטיח שהמכשירים יחזיקו מעמד גם במשמרות
ארוכות .עם מכשירי הקשר מדגם  ,R7תוכל לגשת
להודעות ממערכות אבטחת וידאו ,להתראות
מחיישני גז ,להודעות טקסט מעמיתים ועוד  -דרך
המכשיר שלך .קישוריות מתקדמת חושפת את
המשתמשים לסכנה של הצפת מידע ,מכשירי
הקשר מדגם  R7מפחיתים סיכון זה על-ידי תעדוף
התראות ששומרות על בטיחות הצוות והלקוחות .

מכשיר הקשר  MOTOTRBO R7כולל צג QVGA
בגודל  2.4אינץ’ ברזולוציה של 320 x 240
פיקסלים ,כדי שהמשתמשים יוכלו לקבל את
המידע הדרוש להם במבט חטוף .הודות
לתצוגה הצבעונית ולמסך הגדול ,קריאת הטקסט
והניווט בתפריטים מתבצעים בצורה אינטואיטיבית
ומהירה  -כפי שהיית מצפה ממכשיר למשימות
קריטיות .המסך מציג כברירת מחדל את המידע
הרלוונטי ,כגון ערוץ ,ולחיצה על כפתור יחיד
מציגה למשתמשים את הפעולות הנפוצות ביותר
בקלות ובמהירות .
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עמוד 6

עם MOTOTRBO R7
הצוות שלך
מתמקד במשימה

MOTOTRBO R7
אביזרים
שמע
חזק וברור ,תוכנן לנשיאה נוחה
מגוון אביזרי שמע קוויים ואלחוטיים מאפשר התאמה אישית .תקשורת  Bluetooth 5.2מספקת קישוריות אלחוטית
מהירה ומאובטחת ,ויציאת  GCAIקומפקטית לאביזרים קוויים קטנים משפרת את נוחות הנשיאה .
 MOTOTRBO R7מגיע עם אפשרות לפרופיל שמע בעוצמה גבוהה במיוחד אשר תואם לסוגים שונים של אוזניות
ומיקרופונים של רמקול מרוחק המיועדים לסביבות עם רעשי רקע חזקים .

אנרגיה
מקסימום אנרגיה למשמרות הארוכות ביותר
הסוללות הקלות אך העמידות שלנו מספקות אנרגיה לכל אורך המשמרת ,ומבטיחות שמכשיר הקשר
 MOTOTRBO R7ימשיך לעבוד בשעת הצורך .הודות למגוון אפשרויות טעינה ,באפשרותך לטעון סוללה אחת או
עד שש סוללות בו-זמנית ,כך שמכשירי הקשר תמיד יהיו מוכנים למשמרת הבאה.

פתרונות נשיאה
גישה קלה ומאובטחת
בחר ממגוון נרתיקי נשיאה וקליפסים לחגורה שיאבטחו את המכשיר לגופך ויאפשרו גישה נוחה ל R7-
בשעת הצורך .עם פתרונות הנשיאה של  ,R7הצוות ישמור על ידיים פנויות ויתמקד במשימה.

אנטנות
ביצועים מושלמים ונוחות
האנטנות של דגם  R7של מוטורולה סולושנס מספקות נוחות מבלי להתפשר על הביצועים .האנטנות הקצרות
והגמישות מאפשרות שימוש נוח במשימות קריטיות .

למידע נוסף אודות האביזרים של  MOTOTRBO R7בקר ב:
motorolasolutions.com/R7/accessories
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עמוד 7

תקשורת
למשימות
קריטיות

 MOTOTRBO R7והאקוסיסטם
של מוטורולה סולושנס
מוטורולה סולושנס פיתחה את האקוסיסטם
הטכנולוגי הראשון והיחיד שמאחד קול ,וידאו
ואנליטיקה בפלטפורמה אחת .פיתוח זה מאפשר
לאנשים ,לעסקים ולקהילות לפעול בשיתוף
פעולה בדרכים יעילות יותר .
 MOTOTRBO R7משתלב באקוסיסטם כך שתוכל
להפיק הרבה יותר מהשקעתך בתקשורת .עדכן את
הצוותים וייעל תקשורות קריטיות על ידי התראות
אוטומטיות הנשלחות הישר אל המכשיר מאבטחת
הוידאו שלך ,ממערכות בקרת גישה ,סנסורים ועוד.
שלוט ואחד תקשורות קול מיידיות משולחן העבודה
שלך והשתמש בפתרונות שיגור ממוחשבים .תוכל
אפילו להרחיב את התקשורות מעבר לרשת הקשר
עם פתרונות מנוהלים וגמישים של push-to-talk
בפס רחב .

אקוסיסטם טכנולוגי
לבטיחות
אבטחת
וידאו
ובקרת גישה

פתרונות
חדר בקרה

שירותים מנוהלים
ותמיכה

למידע נוסף בקר ב :
motorolasolutions.com/R7
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