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RÁDIOS PROFISSIONAIS
BIDIRECIONAIS MOTOTRBO R7

O PODER
DE SER
ESCUTADO
O MOTOTRBOTM R7 É UM RÁDIO DIGITAL
BIDIRECIONAL QUE OFERECE CAPACIDADES
DE ÁUDIO REVOLUCIONÁRIAS EM UM DISPOSITIVO
ROBUSTO E PREPARADO PARA O FUTURO.
Seu processamento de áudio avançado
garante que suas comunicações sejam altas
e claras, enquanto seu design robusto está
preparado para ambientes hostis, e as
opções avançadas de conectividade
preparam o seu pessoal para o futuro.
MOTOTRBO
MOTOTRBO
R7 R7
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OUÇA E SEJA
OUVIDO, CONECTE-SE
QUANDO FOR
NECESSÁRIO E
OBTENHA
INFORMAÇÃO
CRÍTICA
RAPIDAMENTE
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ALTO E
CLARO
ÁUDIO CLARO E NÍTIDO
O MOTOTRBO R7 permite à sua equipe
ouvir e ser ouvida na primeira vez,
quando mais importa. A Supressão de
Ruído do Microfone Dual Adaptável
oferece à sua equipe um cancelamento
de ruído revolucionário, para que possa
ouvi-los por cima do ruído ensurdecedor
das máquinas pesadas, um estádio cheio
ou onde quer que estejam. A Supressão
Automática de Retroalimentação
Acústica cancela de forma inteligente a
interferência de outros rádios próximos,
para uma experiência de comunicação
perfeita em zonas muito concorridas. O
Áudio Inteligente supervisiona o ruído de
fundo e ajusta o volume do alto-falante
para que os usuários não tenham que
fazer, garantindo que as chamadas
tenham sempre o volume perfeito.

APTO PARA
NEGÓCIOS

SEJA OUVIDO ACIMA
DE TODO O RESTO

CONSTRUÍDO PARA SUPERAR
O RENDIMENTO

O MOTOTRBO R7 oferece uma sonoridade sem
precedentes, para que sua equipe possa escutar
em qualquer situação. Seu poderoso alto-falante
oferece uma ressonância de 102 phones, mais de
dez vezes mais forte que uma conversa gritando.
O R7 também conta com um perfil de volume
extra programável, o que faz com que a
sonoridade total seja de 107 phones no rádio e
com o microfone do alto-falante remoto,
aproximadamente dez vezes mais forte que uma
moto a curta distância.

O MOTOTRBO R7 foi testado para cumprir com os
padrões militares e está construído para superar
tudo o que lhe for apresentado.
As classificações IP68 e IP66 significam
que é completamente hermética à poeira e está
protegida contra a imersão em água até 2 metros
durante 2 horas, assim como contra o impacto direto
de correntes de água de alta pressão. Até a tela é
resistente aos impactos e pode suportar múltiplas
quedas sobre o concreto. E o material da carcaça do
R7 foi especialmente desenvolvido para a indústria
médica para resistir substâncias desinfetantes e de
descontaminação.1

EXPERIÊNCIA DE ÁUDIO
PERSONALIZÁVEL
O MOTOTRBO R7 pode se adaptar com
acessórios especialmente desenvolvidos para
que sua frota seja mais fácil de usar e ainda
mais capaz, especialmente em ambientes
ruidosos. Seu conector de acessórios redesenhado
adiciona mais robustez e longevidade ao ponto
onde seus acessórios se conectam ao rádio, ao
mesmo tempo em que o torna mais resistente à
poeira e à corrosão. Os alto-falantes com
microfone remotos e outros acessórios de áudio
lhe permitem alcançar e utilizar seu rádio
rapidamente. O perfil extra alto do R7 é
suportado em vários acessórios específicos. E
nossa tecnologia IMPRESTM garante que o R7
funcione sem problemas com seus acessórios
da Motorola Solutions, para que cada
chamada se escute perfeitamente.

O MOTOTRBO R7
GARANTE À SUA
EQUIPE OUVIR E
SER OUVIDO MAIS
CLARAMENTE DO
QUE NUNCA, NA
PRIMEIRA VEZ
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ALIMENTADAS POR UMA
NOVA CÉLULA DE LÍTIO, AS
BATERIAS DO MOTOTRBO
R7 PERMITEM UM
FORMATO COMPACTO AO
MESMO TEMPO EM QUE
PROPORCIONAM MAIS
TEMPO DE CONVERSA
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MINIMIZE O TEMPO DE INATIVIDADE

CONECTADO QUANDO IMPORTA

Seus rádios lhe servem melhor quando são fáceis de usar,
funcionam e estão prontos quando você precisa. Alimentadas
por uma célula de lítio, as baterias do MOTOTRBO R7 permitem
um formato compacto ao mesmo tempo em que proporcionam
uma duração da bateria e um tempo de conversa excepcionais,
e a auto-calibração elimina as horas de inatividade dedicadas à
calibração e ao reacondicionamento das baterias. As proteções
integradas garantem que seu dispositivo esteja a salvo de
acessos não autorizados e interceptações. Com programação
remota e atualizações através do Wi-Fi, você pode manter seus
rádios atualizados sem ter que tirá-los do campo. E nossos
serviços incluídos2 ajudam você a resolver os problemas com
uma inatividade mínima para que possa manter seus
dispositivos no campo por mais tempo, com cinco anos de
cobertura incluída.

Como o principal rádio para os sistemas MOTOTRBO, o R7
está preparado para potencializar a sua equipe com uma
cobertura de voz personalizada para manter a sua equipe
conectada quando for necessário, em qualquer lugar onde
você fizer negócios. Os sistemas MOTOTRBO combinam uma
sensibilidade de sinal superior com a flexibilidade para
personalizar a cobertura do lugar, uma estrutura de custos
previsível criada em torno de suas necessidades, o controle
de decidir que características e que dispositivos vão em sua
rede, a capacidade para tantos dispositivos como sua equipe
necessitar, e as capacidades para assegurar que sua equipe
está a apenas um botão de distância.
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1

Consulte o manual do usuário do MOTOTRBO R7 para obter uma lista de desinfetantes e substâncias
descontaminantes aprovadas.

2

Os Serviços Essenciais proporcionam cinco anos de garantia através da cobertura de conserto
de hardware, suporte técnico, atualizações de software e funções premium. A cobertura de cinco
anos por danos acidentais está disponível como serviço adicional.
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PRONTO PARA O
FUTURO
GRANDES CARACTERÍSTICAS,
DESIGN COMPACTO

MOTOTRBO R7
ACESSÓRIOS

Mais características do que nunca, em um
design elegante e ergonômico
Botão de emergência grande com
um design otimizado ergonômico

Microfones dianteiros e
traseiros para um cancelamento
de ruído avançado

ÁUDIO

Wi-Fi de 2.4 GHz e 5 GHz e Bluetooth
5.2 para uma conectividade simples

ALTO E CLARO, DESENVOLVIDO PARA O CONFORTO E A USABILIDADE
Uma gama de acessórios de áudio com fio e wireless permite uma experiência sob medida. O Bluetooth
5.2 proporciona uma conectividade wireless rápida e segura, enquanto a elegante e compacta porta de
acessórios com fio GCAI-mini está desenvolvida para melhorar seu uso. Agora, com o MOTOTRBO R7,
nosso perfil de áudio extra alto está disponível em determinados acessórios de áudio.

2,4 polegadas. Tela QVGA de
320 x 240 px. Para fácil navegação

Todas estas características
encaixam em um design
otimizado, fácil de levar para
suas equipes durante todo um
turno, e mais.

Bateria fina e duradoura para mais
tempo de conversa

ENERGIA
MAXIMIZAR A POTÊNCIA PARA OS TURNOS MAIS LONGOS

Potente alto-falante orientado para
frente, situado atrás do teclado,
oferece um som alto e claro.

CONECTAR E
COLABORAR

INFORMAÇÃO CRÍTICA
EM UMA OLHADA

Conectado para colaborar, não para inundar.
Mantenha a sua equipe conectada e agilize
as comunicações críticas, ao mesmo tempo
em que colabora com os sistemas de
segurança por vídeo, com os sensores e muito
mais. Reimagine a segurança e a
conectividade em um único fluxo de trabalho
de comunicações críticas para a empresa. Dê
prioridade apenas para os alertas que
mantêm o seu pessoal e seus clientes a
salvo, sem a sobrecarga de notificações, e
mantenha a sua equipe ao máximo de
produtividade e eficiência. E à medida que
suas operações se conectam mais, os seus
rádios MOTOTRBO também.

Menos cliques, menos deslocamento e
navegação: mais informação crítica em uma
olhada. O MOTOTRBO R7 assegura o futuro
do rádio bidirecional com uma tela QVGA de
2,4 polegadas e 320 x 240 px. para uma
experiência de usuário intuitiva e uma
navegação eficiente para que sua equipe
possa estar informada e ser produtiva. Os
usuários podem chegar ao que precisam
mais rapidamente, com uma experiência de
usuário simples que minimiza qualquer curva
de aprendizagem. Com as notificações
detalhadas na tela de início, não é
necessário se deslocar por várias telas para
acessar os alertas ou as mensagens de
texto. E apenas apertando um botão, os
usuários podem acessar as ações mais
utilizadas com facilidade.
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COM O MOTOTRBO
R7 SUA EQUIPE
PODE TER AS MÃOS
LIVRES E SE
CONCENTRAR NA
TAREFA QUE TEM
PELA FRENTE

Se a bateria se esgotar, coloca tudo em risco. Nossas baterias, finas e leves, oferecem uma
duração de um turno completo, o que garante que o MOTOTRBO R7 funcione quando você precisar.
Uma variedade de soluções de carga flexíveis lhe permite carregar uma ou até seis baterias
simultaneamente, para que seus rádios estejam sempre prontos para o próximo turno.

TRANSPORTE
ACESSO FÁCIL E SEGURO
Escolha entre as capas de plástico e os clips para o cinto, todos eles desenvolvidos para facilitar o
acesso ao rádio MOTOTRO R7 quando for levado na cintura ou no quadril, para que sua equipe possa
ter as mãos livres e se concentrar na tarefa que tem pela frente.

ANTENAS
DESENVOLVIDAS PARA SEREM USADAS
As antenas redesenhadas da Motorola Solutions estão feitas para serem confortáveis sem comprometer
a performance. Mais curtas e flexíveis, estas antenas se adaptam aos ambientes críticos dos usuários.

Para ver a gama completa de acessórios do MOTOTRBO R7, visite:
motorolasolutions.com/R7/accessories
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MOTOTRBO R7 DENTRO DO
ECOSSISTEMA DA
MOTOROLA SOLUTIONS

COMUNICAÇÕES LMR
DE OPERAÇÃO
CRÍTICA

A Motorola Solutions desenvolveu o primeiro e
único ecossistema tecnológico que unifica a
voz, o vídeo, os dados e os analíticos em uma
única plataforma, o que permite às pessoas, às
empresas e às comunidades trabalharem juntas
de forma mais potente. Nós chamamos isso de
Safety Reimagined.
O MOTOTRBO R7 está integrado neste
ecossistema para você poder tirar maior proveito
do seu investimento em comunicações.
Mantenha as suas equipes informadas e agilize
as comunicações críticas recebendo
notificações automáticas de seus sistemas de
vídeo vigilância e controle de acesso, sensores
e demais, diretamente em seu dispositivo.
Controle e consolide as comunicações de voz
instantâneas a partir de seu desktop mediante
inovadoras soluções de despacho assistido por
computador. E amplie as comunicações para
além de sua rede de rádio com a
interoperabilidade das soluções flexíveis
push to talk através de banda larga.

SAFETY
REIMAGINED
VÍDEO
SEGURANÇA E
CONTROLE DE ACESSO

SERVIÇOS
ADMINISTRADOS
E SUPORTE

Para outras informações, visite
motorolasolutions.com/R7
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