BEZPRZEWODOWY
MIKROFONOGŁOŚNIK PoC WM500
Kiedy pracujesz w wysoce mobilnych, praktycznych branżach, potrzebujesz szybkiego i łatwego
dostępu do aplikacji PTT w swoim radiotelefonie lub smartfonie. Urządzenie WM500 zostało
zaprojektowane w wyjątkowy sposób, aby zapewnić prostotę i bezpieczeństwo potrzebne do
sprawnego i skutecznego wykonywania pracy. Bezprzewodowy mikrofonogłośnik WM500 jest naszym
najcieńszym urządzeniem tego typu i posiada wewnętrzny akumulator, który wytrzymuje do 40 godzin
pracy, co pozwala Ci skupić się na bieżącym zadaniu.
Technologia Windporting umożliwia wyraźną łączność w trudnych warunkach pogodowych, eliminując
dźwięki wiatru docierające do mikrofonu. Gniazdo słuchawek 3,5 mm zapewnia elastyczność i bardziej
efektywny odbiór rozmów.
Ten wytrzymały mikrofonogłośnik posiada stopień ochrony IP67, co oznacza, że wytrzymuje zanurzenie
przez co najmniej 30 minut bez zatykania mikrofonu przez wodę i jest całkowicie pyłoszczelny.

UŻYWAJ Z WŁASNYM URZĄDZENIEM
Pierwszy bezprzewodowy mikrofonogłośnik firmy Motorola
Solutions zgodny z aplikacjami PTT przez sieć komórkową (PoC –
PTT-over-cellular) - WM500 został przetestowany i współpracuje
z szerokopasmową platformą PTT KODIAK, a także z WAVE PTX,
naszą szerokopasmową usługą PTT w chmurze*.
ZOSTAW TELEFON W KIESZENI
Zostaw telefon w kieszeni przy zachowaniu dostępu do kluczowej
funkcji PoC. Umieszczony na ramieniu mikrofonogłośnik umożliwia
wygodne inicjowanie i odbieranie wywołań głosowych, zmianę
grup rozmównych, korzystanie z funkcji przy użyciu skrótów i
skonfigurowanie maksymalnie czterech komunikatów o statusie.
Zasadniczo RSM służy jako przenośny zestaw głośnomówiący do
telefonu komórkowego lub urządzenia PTT.
* Brak zgodności z WAVE 5000.
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NAJLEPSZA W TEJ KLASIE JAKOŚĆ DŹWIĘKU I WYDAJNOŚĆ
Mikrofonogłośnik zapewnia, że możesz słyszeć i być słyszanym, dzięki
konstrukcji zaprojektowanej z myślą o redukcji zniekształceń, eliminacji
szumów tła i tłumieniu sprzężenia zwrotnego. Doskonała wydajność dźwięku
Enhanced Full Duplex Wideband w łączności PTT przez sieć komórkową
zapewnia czysty dźwięk i eliminuje konieczność czekania na swoją kolej
podczas rozmowy. Strategicznie umieszczony mikrofon gwarantuje, że
będziesz wyraźnie słyszany, niezależnie od tego jak go nosisz.
DYSKRETNY NASŁUCH
Gniazdo 3,5 mm umożliwia dyskretne odbieranie dźwięku po podłączeniu
zgodnej słuchawki do obsługi prywatnych i poufnych wiadomości.
WYTRZYMAŁY I WODOODPORNY
WM500 posiada stopień ochrony IP67: odporność na pył i zanurzenie.
Ulepszone odprowadzanie wody i najlepsza jakość materiałów zapewniają
odporność na najtrudniejsze warunki pracy.
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ŚRODOWISKO

Numer części

PMMN4127

Temperatura pracy

Od -20°C do +60°C

Zestaw zawiera

Przewód USB-A – USB-C do ładowania

Temperatura przechowywania

Od -55°C do +85°C

Zgodne radiotelefony:

LEX L11, własne urządzenie Android,
TLK 100, TLK 150, MOTOTRBO Ion **

Stopień ochrony

IP67

Wstrząsy i wibracje

MIL-STD-810F

Czułość mikrofonu

-16 ±3 dBm0 przy 94 dBSPL przy 1 kHz

Znamionowa moc dźwiękowa /
1 W przy 15%
zniekształcenia akustyczne głośnika
BLUETOOTH
Zasięg

100 metrów w linii widzenia

Wersja Bluetooth

5.0

Metoda parowania

Standardowe parowanie BT, NFC

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

ZASILANIE
Akumulator

1130 mAh

Czas pracy akumulatora

40 godz. (cykl pracy 5/5/90)

Czas ładowania

Około 2 godzin

Napięcie robocze

3,6 V DC

Zgodność z normami

CE, RED, FCC/IC, EPP2, EME, CMM,
WEEE, EFUP

AKCESORIA DODATKOWE I CZĘŚCI ZAMIENNE

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

80 x 24,5 x 57,5 mm

Masa
(mikrofonogłośnik z przewodem)

128 +/- 5 g

Słuchawka tylko do odbioru
3,5 mm z przezroczystym
fonowodemprzewodem

PMLN7560

ELEMENTY STERUJĄCE
Na górze

Przycisk alarmowy

Z boku

Przycisk PTT

Z przodu

4 przyciski programowalne

Głośność

Głośniej/ciszej

**Wymaga oprogramowania wersji R3.00.01 lub nowszej.

Więcej informacji na temat akcesoriów można znaleźć na stronie www.motorolasolutions.com/WM500
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