ACESSÓRIOS PARA CÂMERA DE VÍDEO
COM MICROFONE ALTO-FALANTE

Si500

FOLHETO | ACESSÓRIOS Si500

A câmera de vídeo com microfone alto-falante Si500 faz parte da solução de Gerenciamento de
Evidências Digitais, uma completa solução para capturar, armazenar, e gerenciar evidências digitais, capaz
de combinar conteúdo de diferentes fontes e mantê-lo protegido para que eventualmente possa ser apresentado
como prova em juízo.
O Si500 combina uma câmera acoplada ao corpo, um microfone alto-falante remoto e uma interface tátil
para o gerenciamento de conteúdo, eliminando assim a necessidades de que os oficiais devam transportar
múltiplos dispositivos. Com uma interface de usuário intuitiva e fácil de operar, os seus oficiais podem pôr
o foco exclusivamente na missão a cargo. Este inovador Si500 combina gravação inteligente com a melhor
qualidade de áudio da série de rádios APX. Oferece os níveis de visibilidade, som e segurança de missão
crítica requeridos para garantir que a verdade prevaleça.
Com o Si500, você pode assegurar que a evidência capturada é precisa e um fiel reflexo de como os fatos
aconteceram. Esses acessórios permitem utilizar o dispositivo da maneira mais adequada para você.
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SOLUÇÕES DE ÁUDIO
FONE DE OUVIDO DE RECEPÇÃO UNICAMENTE PMLN7900

Com um prático tubo transparente pensado para ser utilizado
todo o dia, o fone de ouvido, que é só para recepção, oferece
uma comunicação clara e discreta. O conector de 3,5 mm
liga-se à entrada de áudio do Si500.

SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE
Nós projetamos uma variedade de soluções para transporte que oferecem comodidade, flexibilidade e
fixação segura, além de posições de uso adequadas para uma captura de vídeo de alta precisão.
Independentemente da sua contextura física, você contará sempre com a solução para transporte que melhor
se adapte às necessidades específicas do seu trabalho. Nossos estojos para transporte permitem introduzir o
Si500 com o visor virado para dentro a fim de obter uma gravação discreta e, virado para fora, para conseguir
um efeito dissuasivo contra qualquer comportamento agressivo. Os cinco microfones e o alto-falante de
segurança pública foram otimizados para funcionar perfeitamente sem importar a orientação do estojo. O
suporte universal dos estojos de transporte permite utilizar o dispositivo da maneira mais conveniente.

ESTOJOS PARA TRANSPORTE
COMPARAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DOS ESTOJOS DE TRANSPORTE
ESTOJO PARA TRANSPORTE
COM CLIPE GIRATÓRIO

ESTOJO PARA TRANSPORTE
COM CLIPE DE BOLSO

ESTOJO PARA TRANSPORTE
COM PETER JONES KLICK FAST

Número de peça

PMLN7698

PMLN7699

PMLN7700

Sujeição física a uniforme

Não

Opcional

Requerida

Giratório

360 graus

Não

6 posições

Recomendado para usar com

Alça de ombro ou colete com
alças Molle ou laços de náilon

Bolsos de coletes ou uniformes
Classe A

Jaquetas, coletes ou uniformes
Classe A

Acessório

Flexível

Flexível ou fixo

Fixo

Posições de uso

Ombro

Bolso

Flexível

ESTOJO PARA TRANSPORTE COM CLIPE GIRATÓRIO PMLN7698
Estojo com clipe giratório de 360° desenvolvido para ser utilizado em diferentes posições.
O clipe foi especialmente projetado para alças de ombro Motorola e para outras alças de
1”, como as dos coletes táticos Molle. O anel em “D” do clipe amplia as possibilidades de
sujeição. Vem incluído com seu Si500.
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ESTOJO PARA TRANSPORTE COM CLIPE DE BOLSO
PMLN7699
Estojo de transporte com clipe metálico, resistente e discreto, criado para
prender ao bolso de uma camisa ou colete. Uma solução segura e simples.
Basta introduzi-lo no bolso e já está. Este design oferece uma sujeição muito
segura, garantindo que o clipe vai permanecer no seu lugar durante uma
perseguição a pé ou um confronto físico. Os parafusos opcionais fornecidos
permitem segurar o clipe ao seu uniforme de maneira permanente.

SOLUÇÕES DE SUJEIÇÃO PETER JONES
A funda para transporte com Peter Jones Klick Fast (PML7700) oferece uma sujeição muito segura,
sendo ideal para perseguições a pé ou confrontos físicos. Se deseja completar a solução com a funda
para transporte com Peter Jones Klick Fast (PML7700), o produto é vendido separadamente.

ESTOJO PARA TRANSPORTE COM PETER JONES KLICK FAST PML7700
Este clipe exclusivo foi projetado com o conector Peter Jones Klick Fast para uma sujeição extremamente
segura. Requer uma base de suporte Peter Jones que é colocada no seu uniforme de maneira permanente.
Este estojo se desliza facilmente e se ajusta à base de suporte do seu uniforme. Uma vez fixo, o estojo
pode girar inserido no suporte. Separar a funda da base leva apenas segundos; só deve girá-la 180 graus e
automaticamente fica livre. A base de suporte Peter Jones PMLN7700 é vendida separadamente. O
conector Peter Jones Klick Fast é compatível com todos os suportes Peter Jones Klick Fast.

BASE DE SUPORTE
PETER JONES
WALN4307
Esta base de suporte Peter
Jones é fixada com
parafusos ao seu uniforme.

BASE DE SUPORTE
PETER JONES PARA
COSTURAR
GMDN0386
Esta base Peter Jones vai
costurada ao seu uniforme
para que fique fixa.
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ALÇAS DE OMBRO
As alças oferecem duas opções, permitindo usar o seu Si500 no ombro esquerdo ou
direito. As alças de ombro se prendem à ombreira do seu uniforme a fim de otimizar a
localização da câmera, e foram projetadas para distribuir o peso do Si500 de forma
equilibrada, tornando-o mais confortável para usá-lo todo o dia. Ao estarem projetadas
para o ombro, o fato de manipular uma arma não interferirá com a gravação de vídeo.
Os extremos das alças são segurados ao uniforme com dois broches ou pinos. E
podem ser facilmente removidas ao trocar de uniforme. Tanto o kit Snap and Screw
(HKLN4634) como o Pin Backer (PMLN7572) vêm incluídos com as alças de ombro.

KIT SNAP
AND SCREW
HKLN4634
Kit de reposição
projetado para parafusar
o broche ao seu
uniforme.

Para completar a solução, utilize as alças de ombro com o estojo para transporte com
clipe giratório (PMLN7698), que vem incluído com seu Si500.
PIN BACKER
PMLN7572

ALÇA DE OMBRO ESQUERDO
PMLN7415
Projetada para segurar o Si500 ao seu
ombro esquerdo.
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ALÇA DE HOMBRO DIREITO
PMLN7416
Projetada para segurar o Si500 ao
seu ombro direito.

Utilizados para ajustar
temporariamente as
alças de ombro do
Si500 a seu uniforme.
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SOLUÇÕES DE ENERGIA
TEMPO DE CARREGAMENTO:
CARREGAMENTO DE BATERIA
UNICAMENTE

CARREGADORES

COMPARTIMENTOS
DE

NÚMERO DE
PEÇA

DESCRIÇÃO

CARREGAMENTO
IMPRES 2
PARA Si500

COMPARTIMENTOS
DE

CARREGAMENTO
PARA RÁDIOS

VISUALIZADOR

ANALISADOR

USB DE

CARREGAMENTO

NNTN8897

Carregadores de múltiplas
unidades IMPRES 2

6

6

1

–

NNTN8860

Carregador individual
IMPRES 2

–

1

–

2

PMPN4085

Carregadores de múltiplas
unidades padrão

6

–

–

–

FINA
(1950 mAH)
PMNN4507

1h 40m

TEMPO DE CARREGAMENTO:
CARREGAMENTO EM DISPOSITIVO

CAPACIDADE
PADRÃO
(2925 mAH)
PMNN4508

ALTA
CAPACIDADE
(3750 mAH)
PMNN4530

FINA
(1950 mAH)
PMNN4507

CAPACIDADE
PADRÃO
(2925 mAH)
PMNN4508

ALTA
CAPACIDADE
(3750 mAH)
PMNN4530

2h 20m

1h 50m

3h 15m

4h 20m

5h 30m

3h 20m

4h 40m

6h 20m

Não compatível

–

–

2h 50m

3h 50m

4h 44m

3h 40m

5h 30m

Não
compatível

PS000150A11 Carregador de parede com
Micro-USB

–

–

–

–

–

1

3h 20m*

4h 50m*

6h 16m*

2h 20m

4h 20m

5h 11m

PMPN4169

–

–

–

–

–

1

3h 20m*

4h 50m*

6h 16m*

2h 20m

4h 20m

5h 11m

Carregador para veículo

*Requer bandeja de baterias PMPN4119
BATERIAS
TEMPO DE FUNCIONAMENTO EM HORAS

NÚMERO DE
PEÇA

DESCRIÇÃO

PMNN4530

Bateria de alta capacidade

PMNN4508

Bateria padrão

PMNN4507

Bateria fina

IMPRES 2

mAH

Armazenamento prévio ativado em memória intermediária
Desligado
Ligado

Classificação
IP

Dimensões
(A X L X P)

Peso

3750

21

8.5+

IP67

54 mm x 39 mm x 19 mm
(2,1" x 1,5" x 0,7")

80 g
(2,8 oz)

–

2925

18+

6+

IP67

54 mm x 39 mm x 15 mm
(2,1" x 1,5" x 0,6")

60 g
(2,1 oz)

–

1950

10+

Não recomendado

IP67

54 mm x 39 mm x 10 mm
(2,1" x 1,5" x 0,4")

40 g
(1,4 oz)

**Tomando como referência um ciclo de operação de 5/5/90, 1,5 h de gravação de vídeo, 1 h de interação com visor tátil, configuração com fio, e bateria nova e com carga completa a 25°C (77°F).

CARREGADORES E BATERIAS IMPRES™ 2
IMPRES 2, especialmente projetado para seus
rádios Série APX™ e Si500, é um sistema de
energia de próxima geração mais seguro e
inteligente, e que oferece mais potência por
mais tempo.

PEDESTAL PARA CARREGADOR CARREGADOR DE MÚLTIPLAS UNIDADES IMPRES 2 NNTN8897
NNTN8929
Com este acessório de encaixe,
você pode carregar seu Si500
enquanto está cabeado ao seu
rádio APX.
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Utilize o carregador de múltiplas unidades IMPRES 2 para carregar até seis rádios Série APX e seis
Si500 ou baterias simultaneamente. O visor principal de quatro botões atua como analisador de
baterias, mostrando o estado de carga e permitindo personalizar o processo de carga de suas baterias
para armazenamento prolongado. Também conta com indicadores LED que mostram o estado de carga
de cada compartimento. Para carregar os Si500 enquanto estão conectados ao seu rádio APX – como
mostra a imagem–, adquira os pedestais (NNTN8929) separadamente. Fonte apta para EUA incluída.
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CARREGADOR DE MÚLTIPLAS UNIDADES IMPRES 2

5

Diagnóstico
• Tempo de bateria
• Estado general
• Dados de uso e
desempenho

•
•
•
•

Capacidade
Estado de carga
Calibração
Fim de vida útil

1

Compartimento de carga para
Si500 (x6)

2

Compartimentos de carga para
rádio (x6)

3

Indicadores de estado de carga LED

4

Portas USB para programação e
gerenciamento de frota

CARREGADOR INDIVIDUAL IMPRES 2 NNTN8860
O carregador individual IMPRES 2 apresenta algumas melhorias, como um aumento
de mais de 100% na velocidade de carga e um interruptor de ativar/desativar
calibração. Conta com duas portas USB que permitem carregar seu Si500 e uma
bateria de reposição na bandeja de carga de baterias (PMPN4119) enquanto seu
rádio APX carrega no compartimento principal. Bandeja de carga de baterias e
cabos USB não incluídos.

BATERIAS IMPRES 2
As baterias do Si500 IMPRES 2 possuem classificação
IP67, o que significa que podem ser submergidas em até
um metro de água durante 30 minutos. Sua carcaça
resistente torna elas tão fortes como seu Si500. Além
disso, ao combinar as baterias IMPRES 2 com um
carregador IMPRES 2, elas podem suportar até 60% a
mais de ciclos de carga em comparação com as baterias
de Íon de lítio tradicionais.
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BATERIA DE ALTA CAPACIDADE IMPRES 2
PMNN4530
Bateria de Íon Lítio submersível (IP67) de 3750 mAh
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CARREGADORES E BATERIA PADRÃO
As soluções de energia da Motorola foram projetadas para carregar o seu Si500 onde quer que
você estiver. Selecione a solução mais conveniente para você, desde um elegante carregador de
múltiplas unidades, ideal para órgãos de segurança pública, até uma simples bandeja de carga
para carregar uma bateria de reposição praticamente em qualquer parte. As baterias Motorola
Original® são tão resistentes como o seu Si500. Foram testadas em condições reais para garantir
sua confiabilidade. Você pode confiar nelas ainda nas situações mais críticas.

CARREGADORES PADRÃO
CARREGADOR DE MÚLTIPLAS UNIDADES
PADRÃO COM 6 COMPARTIMENTOS
PMPN4085
Este carregador portátil e compacto permite carregar
até seis Si500 ou baterias simultaneamente. Possui
indicadores LED que mostram o estado de carga de
cada compartimento. Fonte apta para EUA incluída.

BANDEJA DE CARGA DE BATERIAS
PMPN4119
Projetada para carregar uma bateria de reposição estando
em movimento, você pode levar esta bandeja com porta
Micro USB a qualquer lugar. Simplesmente coloque a
bateria no compartimento e carregue-a utilizando um cabo
USB conectado a um computador, ou com um adaptador
para veículo ou carregador de parede - a escolha é sua.
Cabo USB não incluído.
Você também pode utilizar a bandeja de carga de baterias
com o carregador individual IMPRES™ 2 (NNTN8860). O
carregador individual conta com duas portas USB, o que
permite carregar o Si500 e outras soluções sem fio
enquanto carrega seu rádio APX, tudo ao mesmo tempo.
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CABO MICRO USB
CB000262A01
Este cabo de USB para Micro USB foi
projetado para ser utilizado com a
bandeja de carga de baterias, bem como
com outros dispositivos e carregadores
habilitados para carregamento USB.
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CARREGADOR DE PAREDE MICRO USB
PS000150A11

Utilize o carregador de parede com Micro USB (conetor apto para EUA)
para carregar seu Si500 estando em movimento.
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ADAPTADOR PARA VEÍCULO
PMPN4169
Este simples adaptador para veículo tipo plug-and-go
permite carregar seu Si500 em rota.
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BATERIAS PADRÃO
As baterias Motorola Original são tão resistentes
como o seu Si500. Sua classificação IP67 indica
proteção total contra poeira e imersão em até 1
metro de água durante 30 minutos. Ao colocá-las
em um carregador de múltiplas unidades IMPRES
2 com visor, você poderá obter dados específicos
da bateria, como composição química e mAh.

BATERIA DE CAPACIDADE
PADRÃO
PMNN4508

*

Bateria de Íon Lítio submersível
(IP67) de 2925 mAh

BATERIA FINA
PMNN4507*
Bateria de Íon Lítio
fina e submersível
(IP67) de 1950 mAh

* A utilização de baterias padrão em carregadores IMPRES 2 não permite personalizar
os diagnósticos de carga e estado geral.
.
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SUPORTES PARA VEÍCULO
Utilize estes suportes para sujeitar sua câmera de vídeo com microfone
alto-falante no seu veículo e poder gravar vídeo de maneira segura
enquanto dirige. Os suportes para veículo também capturam diferentes
pontos estratégicos quando o oficial está respondendo a um incidente
fora do veículo.

PEÇAS DE
REPOSIÇÃO

CABO DE Si500
PMKN4183
No caso de órgãos que prefiram ter seus
Si500 conectados aos seus rádios, este
cabo serve para transformar seus Si500
sem fio em fixos. O cabo possui um
design simples, mas resistente,
tornando-o apto para qualquer tipo de
ambiente hostil.

KIT SNAP AND SCREW
HKLN4634
Kit de reposição projetado para parafusar
o broche ao seu uniforme.

SUPORTE PARA PARA-BRISA
HKLN4656

Projetado com sistema de ventosa, este
acessório sujeita-se ao para-brisa do seu
veículo permitindo utilizar seu Si500
enquanto dirige. Sua instalação é simples
e rápida, o que a torna uma solução
prática para oficiais.
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SUPORTE PARA PALA
HKLN4657
Para uma solução mais fixa, este
suporte é segurado com parafusos ao
veículo. Este tipo de instalação faz com
que seja uma solução muito segura.

PIN BACKER
PMLN7572
Utilizados para ajustar temporariamente
as alças de ombro do Si500 ao seu
uniforme.
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