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todos projetados para um acesso fácil e seguro ao rádio MXP600, para que sua equipe possa ﬁcar de
mãos livres e concentrada no trabalho.
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As antenas redesenhadas da Motorola Solutions proporcionam praticidade sem comprometer o
desempenho. Mais curtas e adaptadas às necessidades do usuário em ambientes de missão crítica.

1. Em condições típicas simuladas.
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SEGURANÇA DA
LINHA DE FRENTE,
HOJE E AMANHÃ
RÁDIO PORTÁTIL TETRA MXP600

ESTAR NA LINHA DE FRENTE NÃO É FÁCIL. NINGUÉM SABE O QUE VAI ACONTECER NESSE DIA, NEM QUE CONDIÇÕES
SEU PESSOAL VAI ENFRENTAR. CONTAR COM O RÁDIO CERTO PODE FAZER TODA A DIFERENÇA.
Ouvimos o que os trabalhadores da linha de frente necessitam
e desenvolvemos o MXP600 especialmente para eles: um rádio
portátil TETRA robusto, leve e perfeitamente adaptável. O
MXP600 é fácil de transportar e usar. Possui tecnologia de
áudio inovadora para que eles possam ouvir e serem ouvidos.
Oferece a melhor cobertura de sua classe com a opção de
potência de transmissão de Classe 3. Seu design robusto foi
especialmente projetado para suportar ambientes extremos e
sua bateria pode durar mais do que um turno de trabalho.
Bluetooth 5.0 e NFC permitem um trabalho colaborativo
integral, proporcionando hoje uma experiência de usuário de
vanguarda que está preparada para as comunicações de
missão crítica de amanhã.
As funções de programação pelo ar e atualizações pelo ar
ajudam a manter os rádios sempre atualizados e a reduzir os
custos e o tempo requerido pelas tarefas de gerenciamento de
rádios. O MXP600 é um rádio que oferece a seu pessoal da
linha de frente a conﬁança necessária para se concentrarem
em seu trabalho de maneira eﬁciente.
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
● Resistente e conﬁável
● Compacto e leve
● Fácil de transportar e sujeitar
● Fácil de usar
● Alta sensibilidade de receptor
● Opção de potência de transmissão Classe 3
● Áudio forte e claro
● Supressão de ruído adaptativa com modelagem do feixe em dispositivos
com mais de um microfone
● Mitigação adaptativa do ruído do vento
● Supressão automática de ruído extremo
● Admite GPS, Beidou, Galileo e GLONASS
● Botão de emergência dedicado
● Bateria de longa duração
● Conector para acessórios com ﬁo compacto
● Comunicações seguras
● Visor colorido grande de 2,4"
● Bluetooth 5.0
● NFC integrado
● Hardware habilitado para voz de alta deﬁnição (HD)
● Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz
● Programação pelo ar TETRA
● Programação e atualização de ﬁrmware pelo ar via Wi-Fi

ÁUDIO
ACESSÓRIOS PRÁTICOS E CÔMODOS
PARA UM ÁUDIO FORTE E CLARO
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RSM RM780
OUÇA E SEJA OUVIDO COMO NUNCA ANTES
DETALHES
Os policiais, o pessoal de emergências e de segurança precisam se comunicar sem demora e é fundamental que eles ouçam e sejam
ouvidos com total clareza. Equipado com um alto-falante de alta qualidade para um áudio forte e claro, o microfone alto-falante remoto
com ﬁo RM780 representa nosso melhor design, com um moderno clipe giratório de baixo perﬁl que mantém o RSM mais próximo do
corpo. Possui 2 botões laterais programáveis, botão de emergência e controle de volume do sistema na parte superior. Além disso, o
RM780 tem um conector de áudio de 3,5 mm que suporta o novo fone de ouvido para recepção unicamente com tubo transparente:
PMLN8120. O RM780 tem certiﬁcação IP68 (2m 4 horas) e cumpre com o requisito Work-When-Wet da Motorola Solutions que permite
que a água saia instantaneamente do RSM para garantir clareza nas comunicações.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
O ALTO-FALANTE MAIS FORTE E CLARO
Tecnologia de áudio inovadora para que você ouça e seja ouvido apesar do
ruído de fundo ou das máquinas e sirenes. A tecnologia Wind and
WaterShielding™ da Motorola Solutions garante um áudio forte e claro.

CERTIFICAÇÃO IP68 E WORK-WHEN-WET
Resistente e conﬁável, o RM780 suporta ambientes hostis e condições
climáticas adversas. Uma melhor drenagem da água e materiais de alta
qualidade garantem a melhor experiência de áudio.

DESIGN FINO
Projetado especialmente para o rádio MXP600, o RM780 possui um design
moderno e elegante. É o microfone alto-falante remoto mais ﬁno de nossa
série e está equipado com um clipe giratório de baixo perﬁl para facilitar
seu uso e mantê-lo mais próximo de seu corpo.

ESCUTA DISCRETA
Adapte o desempenho do RSM às suas necessidades especíﬁcas com o
conector de 3,5 mm para receber áudio discretamente através de um de
fone de ouvido compatível para mensagens privadas e conﬁdenciais.

FÁCIL DE USAR
Conta com um botão de controle de volume na parte superior que permite
ajustar rápida e facilmente o volume do sistema sem desviar a atenção do
que está em sua frente. Dois botões programáveis para que os usuários
possam ativar as funções mais usadas sem sequer olhar para o RSM.
Também conta com um botão de emergência grande, fácil de ativar e bem
protegido contra ativação acidental; e PTT tátil que facilita a comunicação
durante o trabalho, mesmo usando luvas.
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MAIS OPÇÕES DE USO
Use o RSM RM780 do seu jeito. A localização estratégica dos microfones e
a melhor drenagem da água proporcionam aos usuários a ﬂexibilidade de
poder usá-lo direito, de cabeça para baixo e até de lado, sem comprometer
a qualidade de áudio.

ESPECIFICAÇÕES DO RM780
CABO

INFORMAÇÃO GERAL
Número de peça

PMMN4128

Altura

304 mm (12") de comprimento em espiral

Dimensões (só cabeçote de RSM)

77 mm x 58 mm x 25 mm (3" x 2,3" x 1")

Vida útil do cabo

100.000 ciclos, mínimo

Peso (kit completo)

212 g (7,48 oz)

Resistência à tração

18,14 kg (40 lb), mínimo

Clipe

Clipe giratório 360° baixo perﬁl

Carcaça de conector de acessórios Policarbonato preto

Cor

Preto

Fonte de alimentação

Rádio MXP600

Interfaces de acessórios auxiliares

3,5 mm não roscadas

Intrinsecamente seguro

Não

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
Temperatura de funcionamento

-30°C a +60°C (-22°F a +140°F)

Temperatura de armazenamento -55°C a +85°C (-67°F a +185°F)

MICROFONE
Tipo

Omnidirecional

Sensibilidade

-42 ± 3 dBV (típica)

Distorção (THD)

< 5%, banda ampla

Windporting

Sim

IMPRES™

Sim

CONTROLES
Superior

Emergência (laranja)

Laterais

PTT, 2 programável

Volume

Subir/descer

Umidade

Umidade relativa 90% – 95% a +50°C durante 8 horas

Especiﬁcações militares

MIL810G Método 506.5 (chuva), MIL810G Método 509.5
Procedimento 1 (névoa salina), MIL810G Método 510.5
Procedimento 1 (pó), MIL810G Método 514.6
Procedimento 1 Categoria 24 (vibração), MIL810G Método 514.6
Procedimento 1 (vibração)

ESD

IEC/EN 61000-4-2

Classiﬁcação IP

IP68

Grelha anti-impacto

31,75 mm (1,25") de diâmetro, resistente a teste de impacto de bola de aço

Work-When-Wet

Sim

ACESSóRIOS DE ÁUDIO AUXILIAR
PMLN8120

Áudio forte de recepção unicamente com tubo transparente

ALTO-FALANTE
Diâmetro

47 mm

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Nível de saída nominal

102 dB fons

PMLN8121

Clipe giratório de baixo perﬁl

Distorção (THD)

< 15%

PMLN8122

Proteção antipoeira / 10 peças por pacote

Potência máx.

3 Wrms

PMKN4232

Cabo em espiral

CONFIGURAÇÃO DE BOTÕES
58 mm
(2,3")

25 mm
(1")

Controle de volume (subir/descer)

Botão de emergência
(laranja)

Grelha protetora contra
água e vento
Conector para fones de
ouvido de 3,5 mm IP68
PTT
Alto-falante
77 mm
(3")

2 botões
programáveis

Clipe giratório de
baixo perﬁl

RSM RM730
OUÇA E SEJA OUVIDO
COMO NUNCA ANTES

Equipado com um alto-falante de alta qualidade para um áudio forte e claro, o microfone alto-falante remoto com ﬁo RM730 representa nosso melhor
design, com um moderno clipe giratório de baixo perﬁl que mantém o RSM mais próximo do corpo. Possui um conector de áudio de 3,5 mm compatível
com o novo fone de ouvido para recepção unicamente com tubo transparente: PMLN8120. Também conta com classiﬁcação IP68 (2 m, 4 horas).

ESPECIFICAÇÕES
INFORMAÇÃO GERAL

CABO

Número de peça

PMMN4131

Altura

304 mm (12") de comprimento em espiral

Dimensões (só cabeçote de RSM)

70 mm x 55 mm x 22 mm (2,8" x 2,2" x 0,9")

Vida útil do cabo

100.000 ciclos, mínimo

Peso (kit completo)

120 g (4,23 oz)

Resistência à tração

18,14 kg (40 lb), mínimo

Clipe

Clipe giratório 360° baixo perﬁl

Carcaça de conector de acessórios Policarbonato preto

Cor

Preto

Fonte de alimentação

Rádio MXP600

Interfaces de acessórios auxiliares

3,5 mm não roscadas

Intrinsecamente seguro

Não

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
Temperatura de funcionamento

-30°C a +60°C (-22°F a +140°F)

Temperatura de armazenamento -55°C a +85°C (-67°F a +185°F)

MICROFONE
Tipo

Omnidirecional

Sensibilidade

-42 ± 3 dBV (típica)

Distorção (THD)

< 5%, banda ampla

Windporting

Sim

IMPRES™

Sim

CONTROLES
Superior

Emergência (laranja)

Lateral

PTT

Umidade

Umidade relativa 90% – 95% a +50°C durante 8 horas

Especiﬁcações militares

MIL810G Método 506.5 (chuva), MIL810G Método 509.5
Procedimento 1 (névoa salina), MIL810G Método 510.5
Procedimento 1 (pó), MIL810G Método 514.6
Procedimento 1 Categoria 24 (vibração), MIL810G Método 514.6
Procedimento 1 (vibração)

ESD

IEC/EN 61000-4-2

Classiﬁcação IP

IP68

Grelha anti-impacto

31,75 mm (1,25") de diâmetro, resistente a teste de impacto
de bola de aço

ACESSÓRIOS DE ÁUDIO AUXILIAR
PMLN8120

Áudio forte de recepção unicamente com tubo transparente

ALTO-FALANTE
Diâmetro

36 mm

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Nível de saída nominal

99 dB fons

PMLN8121

Clipe giratório de baixo perﬁl

Distorção (THD)

< 15%

PMLN8122

Proteção antipoeira / 10 peças por pacote

Potência máx.

3 Wrms

PMKN4232

Cabo em espiral
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FONES DE OUVIDO
OUÇA E SEJA OUVIDO COMO NUNCA ANTES
PARA CINTO

Kit de vigilância de 1 cabo com tubo
transparente para áudio forte, GCAI-mini

Kit de vigilância de 2 cabos com tubo
transparente para áudio forte, GCAI-mini

Kit de vigilância de 3 cabos com tubo
transparente para áudio forte, GCAI-mini

Com tubo transparente substituível de desconexão rápida,
microfone e PTT em linha, suporta áudio forte, preto.

Com tubo transparente substituível de desconexão rápida,
microfone e PTT em linha, suporta áudio forte, preto.

Com tubo transparente substituível de desconexão rápida,
microfone e PTT em linha, suporta áudio forte, preto.

PMLN8082

PMLN8083

PMLN8084

PARA OMBRO

Fone de ouvido côncavo, tipo D, regulável
de cabo curto para recepção unicamente

Kit de vigilância de cabo curto para
recepção unicamente com tubo
transparente para áudio forte

Com suporte para orelha regulável para diferentes
tamanhos, preto

Com tubo transparente substituível de desconexão rápida,
microfone e PTT em linha, suporta áudio forte, preto

Para uso com RSM, conector de 3,5 mm, preto

PMLN8247

PMLN8087

PMLN8120

FONES DE OUVIDO

Fone de ouvido para usar sobre a cabeça

Fone de ouvido para usar sobre a cabeça

Com PTT e microfone boom ﬂexível, redução de ruído 24 dB

Com PTT e microfone boom ﬂexível, redução de ruído 24 dB

PMLN8085

PMLN8086

Fone de ouvido de 1 cabo curto com ponteira ótica para áudio
forte, recepção unicamente, preto
PMLN8248
Projetado para um máximo nível de conforto, com um design mais leve, moderno e
elegante. Suporta áudio extra alto, permitindo que o áudio recebido seja mais alto
do que com versões anteriores. Máxima ﬂexibilidade de uso; pode ser utilizado em
qualquer um dos ouvidos. Receba uma qualidade de áudio superior
independentemente de como você o use - com ou sem ponteira.

O kit inclui ponteiras de três tamanhos.
PMLN8068
PMLN8069
PMLN8070
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Tubo transparente para áudio forte para
recepção unicamente

ACESSÓRIOS BLUETOOTH
FONES DE OUVIDO

Fone de ouvido sem ﬁo com PTT em linha
Controle de volume (subir/descer) e cancelamento de ruído. Bluetooth
4.2 8 horas de autonomia de bateria mínimo (tempo de conversação)
para ciclos de operação de 5/5/90. Inclui cabo micro-USB para
carregamento. Fones de ouvido de reposição disponíveis.
PMLN7851

Fone de ouvido para operações críticas
com cabo de 30 cm

Fone de ouvido de 1 cabo com microfone em
linha, cabo de 116 cm, preto

Fone de ouvido de 1 cabo com microfone
em linha, cabo de 29 cm, preto

Com tubo diretamente ao ouvido. Requer base NNTN8191

Requer base NNTN8191

Requer base NNTN8191

NTN2572

NTN8295

NTN8294

Kit de vigilância sem ﬁo discreto para
operações críticas TN8433

Base PTT sem ﬁo para operações críticas
(o carregador é vendido separadamente)

A solução sem ﬁo encoberta inclui adaptador sem ﬁo com broche,
kit de fone de ouvido sem ﬁo Phonak Phonito Nano totalmente
discreto e base PTT sem ﬁo NNTN8191.

Módulo PTT BT sem carregador. PTT grande frontal,
controle de volume, indicadores visuais e audíveis para
emparelhamento BT, estado de carga e bateria. Porta de
carga micro-USB.

NN

NNTN8191
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ENERGIA
MAXIMIZE A POTÊNCIA PARA OS
TURNOS DE TRABALHO MAIS LONGOS
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BATERIAS IMPRES 2
CONEXÃO VITAL DE LONGA DURAÇÃO
ESPECIFICAÇÕES

Número de peça

PMNN4801

PMNN4802

PMNN4582

Capacidade

1900 mAh

3400 mAh

2900 mAh

Temperatura
de funcionamento

-10°C a +60°C (-14°F a +140°F)

Classiﬁcação IP
Disponibilidade

-30°C1 a +60°C (-22°F a +140°F)

Sistema de rádio portátil TETRA MXP600 com classiﬁcação IP682
Opcional com a compra ou
como peça de reposição
pós-venda

Opcional com a compra
ou como peça de reposição
pós-venda

Opcional com a compra ou como peça
de reposição pós-venda (disponível
desde 2021)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
● Com o respaldo de uma garantia de capacidade de 24 meses3
● Garantia de 48 meses para defeitos de fabricação
● Baterias fáceis de trocar em campo

Para dicas práticas sobre a manutenção das
baterias IMPRES 2, visite
http://motorolasolutions.com/batterycare

1. O desempenho pode sofrer limitações em ambientes com temperaturas extremas.
2. IP68: Rádio MXP600 com bateria acoplada submersa em 2 metros de água durante 2 horas.
3. A garantia de capacidade de 24 meses é aplicável somente quando a bateria é carregada de forma
independente e são utilizados carregadores IMPRES 2.
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1900 mAH
CAPACIDADE PADRÃO

2900 mAH
3400 mAH

SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO
CARREGADOR MODULAR TETRA
Nosso primeiro carregador modular carrega até 24 baterias
simultaneamente quando se empilham até quatro módulos múltiplos de
seis unidades cada um. Projetado para economizar espaço, pode ser
instalado sobre mesa ou parede. Este carregador personalizável só para
baterias suporta baterias de toda nossa série atual de rádios TETRA.
• Compacto e leve
• Até 4 módulos empilháveis
• Kit opcional de montagem para mesa ou parede
• Carregador múltiplo para carregamento de baterias MTP3000/6000 e
MTP850 combinadas

CARREGADOR MODULAR TETRA
(O KIT DE MONTAGEM É VENDIDO
SEPARADAMENTE)

FRENTE

FRENTE - LADO ESQUERDO

PARTE TRASEIRA - LADO DIREITO

ESPECIFICAÇÕES
Produto
Carregador modular
(Kit básico)
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Dimensões

Peso

PMPN4531

70 mm x 90 mm x 285 mm
(2,76" x 3,54" x 11,22")

830 g (29,28 oz)
Só kit básico

Carregador modular duplo

PMPN4543

140 mm x 90 mm x 285 mm
(5,51" x 3,54" x 11,22")

2.260 g (79,71 oz)
com suporte e fonte de
alimentação de 90 W

Suporte para
carregador modular duplo

BR000482A01

140 mm x 95 mm x 350 mm
(5,51" x 3,74" x 13,46")

150 g (4,06 oz)

PMPN4553

280 mm x 90 mm x 285 mm
(11,02" x 3,54" x 11,22")

4.720 g (166,49 oz)
com suporte x2 e fonte de
alimentação de 201 W

Fonte de alimentação 90 W
(Suporta até 2 carregadores
modulares)

PS000242A04

145 mm x 60 mm x 32 mm
(5,71" x 2,36" x 1,26")

450 g (15,87 oz)

Fonte de alimentação 201 W
(Suporta até 4 carregadores
modulares)

PS000212A02

210 mm x 85 mm x 46 mm
(8,27" x 3,35" x 1,81")

1.100 g (38,8 oz)

Acessório para inserção
de bateria MTP850

AS000401A01

63 mm x 57 mm x 29 mm
(2,48" x 2,24" x 1,14")

24 g (0,85 oz)

Carregador modular quádruplo1

SUPORTE DE MONTAGEM

Número de peça

1

Acessível 2021

SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO
Os carregadores Motorola Solutions Original™ são testados e certiﬁcados para o carregamento seguro de seu
rádio, para que seu rádio esteja pronto quando você precisar dele. Selecione a partir de uma variedade de
carregadores duplos ou de múltiplas unidades IMPRES™ 2; certamente encontrará um que atenda às suas
necessidades.
CARREGADORES DUPLOS DE MESA
Carregue seu rádio e bateria de reposição simultaneamente. O
conector faz parte do kit. Suporta a carga sequencial do rádio primeiro
e da bateria de reposição depois.
CARREGADOR DE MESA

CARREGADOR MÚLTIPLO IMPRES™ 2 COM UM VISOR
• Carregue simultaneamente até 6 ou 12 rádios MXP600, ou 6
rádios e 6 baterias.
• Inclui função de gerenciamento de terminal integrado (ITM) via
hub integrado ou conexão USB simples ao carregador.
• Gerenciamento de frota IMPRES: integrada.
• Compatível com rádios séries MTP6000 e MTP3000, mas a
funcionalidade IMPRES só pode ser habilitada em MTP6650 se
funciona com bateria IMPRES (PMNN4522A).
• Requer um cabo USB A a USB micro-B (CB000458A07) para
conexão a PC.

CARREGADOR MÚLTIPLO IMPRES 2 PARA 12 UNIDADES

CARREGADOR MÚLTIPLO IMPRES 2 PARA 6 UNIDADES

NÚMEROS DE PEÇA
CARREGADOR
PAREDE /
VIAGEM

CARREGADOR
DUPLO
SEQUENCIAL

CARREGADOR
DUPLO
SIMULTÂNEO

MÚLTIPLO 12
UNIDADES

MÚLTIPLO 6
UNIDADES

UE

PS000042A32

NNTN8245

PMLN6494

PMPN4217

PMPN4402

EUA/LA

PS000042A31

NNTN8244

PMLN6493

PMPN4216

PMPN4401

Brasil

PS000042A38

NNTN8250

N/A

PMPN4223

PMPN4494

Argentina

PS000042A35

NNTN8248

N/A

PMPN4220

PMPN4405
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TRANSPORTE

ACESSO SIMPLES E SEGURO
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SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE
ACESSO SIMPLES E SEGURO
Não importa se os membros de sua equipe preferem usar o rádio no ombro, no
peito ou na cintura, contamos com uma variada gama de acessórios de transporte
para atender às suas necessidades especíﬁcas. Essa gama inclui estojos de couro,
correias, acessórios de ombro e presilhas para cinto, todos projetados para um
acesso fácil e seguro ao rádio MXP600, para que sua equipe possa ﬁcar de mãos
livres e concentrada no trabalho.

ESTOJO DE COURO FLEXÍVEL MXP600
O estojo de couro ﬂexível simpliﬁca o acesso ao dispositivo com uma mão sem
comprometer a segurança do aparelho, para que possa manter suas mãos e a
informação que necessita sempre ao seu alcance. Possui uma presilha giratória de
conexão rápida para cinto de 2,5" ou 3,0” que permite desconectar e recuperar
rapidamente o rádio. E uma ﬁta de segurança inspirada nos coldres de armas que
impede que o dispositivo se desloque durante as operações, melhorando a
conﬁança do usuário.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
• Retenção segura que simpliﬁca o acesso ao dispositivo com uma mão.
• Portas de áudio embutidas que permitem deixar seu rádio no estojo para aplicações
de áudio sem degradar o desempenho de transmissão e recepção do dispositivo.
• Permite a conexão de todos os acessórios de áudio compatíveis.
• Fácil montagem em seu colete com o conector Peter Jones Klickfast.
ESTOJO DE COURO FLEXÍVEL
(O RÁDIO É VENDIDO SEPARADAMENTE)

ESPECIFICAÇÕES POR NÚMERO DE PEÇA
Estojo de couro ﬂexível MXP600 com
presilha giratória para cinto de 2,5”

PMLN8184

Estojo de couro ﬂexível MXP600 com
presilha giratória para cinto de 3”

PMLN8183

Estojo de couro ﬂexível MXP600 com
conector Peter Jones Klickfast

PMLN8185
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PONTO DE FIXAÇÃO
PARA TRANSPORTE

SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE
ACESSO SIMPLES E SEGURO

Presilha plástica
para cinto de 2,5"

Presilha com molha
para cinto de 2”

Compatível como o rádio portátil MXP600

Compatível com os rádios portáteis
MTP3500/3550/6650

PMLN8181

PMLN5616

Presilha giratória
para cinto de 2"

Presilha giratória
para cinto de 2,5"

Presilha giratória
para cinto de 3"

Para uso com estojos

Para uso com estojos

Para uso com estojos

PMLN5580

PMLN5610

PMLN5611

Alça de ombro, náilon

Pulseira, preta

Para prender nos anéis tipo D dos estojos.
Compatível com todos os rádios portáteis

Para prender diretamente ao rádio.
Compatível com MTP3500/3550/6650

NTN5243

HLN9767

Colete de retirada rápida e
porta rádio
Com porta rádio, porta caneta e bolso com
velcro. Compatível com todos os rádios
portáteis
RLN4570
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Colete universal
Com porta rádio, porta caneta e bolso com
velcro. Compatível com MTP3500/3550/6650
HLN6602

Estojo para rádio RadioPak
Protege o rádio e evita a necessidade de
ter que segurá-lo quando está no modo
standby.
RLN4815A

SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE
ACESSO SIMPLES E SEGURO
ACESSÓRIOS PETER JONES (ILG) KLICK FAST
O sistema Klick Fast permite utilizar seu rádio com segurança de diversas maneiras. O conetor Klick Fast é
ﬁno, resistente e compatível com todos os suportes Klick Fast. Basta deslizar o conector em qualquer base
Klick Fast até que trave ﬁrmemente. Uma vez acoplado, seu rádio pode ser girado com segurança para
qualquer uma das sete posições possíveis. E retirar seu rádio do suporte leva apenas alguns segundos,
basta girar o rádio no sentido inverso para liberá-lo.
CONECTOR KLICK FAST

Conector Klick Fast
Dispositivo para ombro. Compatível com
todos os suportes Klick Fast
PMLN8025

BASES PARA UTILIZAR COM CONECTORES KLICK FAST

Base para costurar

Base Klick Fast para montagem de RSM

Para colocar em uniformes e coletes.
Prende-se ao dispositivo para ombro.

Para etiquetas de roupas. Compatível com todos os
rádios portáteis.

GMDN0386

GMDN0445AA

Base para ﬁxação na parte
de trás da roupa Klick Fast

Presilha para cinto de 50 mm
Kilck Fast

Presilha para cinto de 50 mm
Kilck Fast, curta

Base de sujeição com parafusos fácil de usar.
Compatível com todos os rádios portáteis

Com base para montagem. Compatível
com todos os rádios portáteis

Com base para montagem.

WALN4307

GMDN0566AC

GMDN0445AC

Base Klick Fast para cinto
de 38 mm

Base Klick Fast para cinto
de 38 mm

Base Klick Fast para cinto
de 50 mm

Compatível com todos os rádios portáteis.

Compatível com todos os rádios portáteis.

Compatível com todos os rádios portáteis.

GMDN0547

GMDN0497

GMLN4488
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ANTENAS
PROJETADAS PARA
SEREM PRÁTICAS
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ANTENAS
PROJETADAS PARA SEREM PRÁTICAS
DETALHES
As antenas redesenhadas da Motorola Solutions proporcionam praticidade
sem comprometer o desempenho. Mais curtas e adaptadas às necessidades
do usuário em ambientes de missão crítica.

ESPECIFICAÇÕES
Stubby

Stubby

Chicote

Número de peça

AN000354A01

PMAE4100

PMAE4022

Faixa de Frequência

380-430 MHz

380-470 MHz

380-480 MHz

Altura

60 mm (2,36")

90 mm (3,54")

150 mm (6,1")

BANDAS IDENTIFICADORAS
DE ANTENAS
Bandas coloridas para
identiﬁcação de antenas.
Simpliﬁcam a personalização
e vêm em packs de 5
unidades.

PMLN6285 - Azul
PMLN6286 - Branco pérola
PMLN6287 - Verde neon
PMLN6288 - Amarelo neon
PMLN6289 - Vermelho neon

Stubby
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Chicote

Para mais informações, visite:
motorolasolutions.com/mxp600
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