ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДВОСТОРОННЬОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

АКСЕСУАРИ ПОРТАТИВНИХ
РАДІОПРИСТРОЇВ MOTOTRBO™
СЕРІЇ DP4000/DP4000e
Ваш радіопристрій сумісний з аксесуарами, наведеними в цьому
документі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера.

Стандартні радіоантени

• PMAE4079_
• PMAE4069_
• PMAE4070_
• PMAE4071_
• PMAD4116_
• PMAD4117_
• PMAD4118_
• PMAD4119_
• PMAD4120_
• PMAD4121_
• PMAD4147_

UHF, 403–527 МГц, тонка гнучка штирова антена,
15 см1
UHF, 403–450 МГц, штирова антена, 9 см2
UHF, 440–490 МГц, штирова антена, 9 см3
UHF, 470–527 МГц, штирова антена, 9 см4
VHF, 144–165 МГц, спіральна антена, 9 см5

• PMAD4133_ VHF, 360–400 МГц, штирова антена, 9 см7
• PMAD4135_ VHF, 320–360 МГц, штирова антена, 9 см6
• PMAD4136_ VHF, 350–380 МГц, штирова антена, 9 см3
• PMAD4137_ VHF, 300–337 МГц, штирова антена, 9 см1
• PMAD4138_ VHF, 300–360 МГц, гнучка штирова антена, 16,4 см9
• PMAD4139_ VHF, 350–400 МГц, гнучка штирова антена, 16,4 см5
Колірний код
1 – помаранчевий; 2 – червоний; 3 – зелений; 4 – білий; 5 – рожевий;
6 – жовтий; 7 – синій; 8 – сірий; 9 – фіолетовий; 10 – коричневий

Антени з роз’ємом SMA

VHF, 136–155 МГц, спіральна антена, 9 см6
VHF, 152–174 МГц, спіральна антена, 9 см7
VHF, 136–148 МГц, штирова антена, 9 см8
VHF, 146–160 МГц, штирова антена, 9 см9
VHF, 160–174 МГц, штирова антена, 9 см10
VHF, 136–174 МГц, гнучка штирова антена, 20 см3

• PMAE4022_UHF, 403–470 МГц, гнучка штирова антена, 16 см
• PMAE4100_ UHF, 380–470 МГц штирова антена, 9 см
• PMAE4049_UHF, 450–527 МГц, гнучка штирова антена, 16 см
• PMAD4088_VHF, 136–174 МГц, гнучка штирова антена, 21 см
• PMAD4093_VHF, 136–147 МГц, штирова антена, 11 см

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і стилізований логотип M є торговими
марками або зареєстрованими торговими марками компанії Motorola Trademark Holdings,
LLC і використовуються за ліцензією. Усі інші торгові марки належать відповідним
власникам. © Motorola Solutions, Inc., 2018. Усі права захищено.

MN005286A01-AA

*MN005286A01*

• PMAD4094_VHF, 147–160 МГц, штирова антена, 11 см
• PMAD4095_VHF, 160–174 МГц, штирова антена, 11 см
Акумулятори

• PMNN4412_
• PMNN4407_
• PMNN4409_
• NNTN8129_
• NNTN8560_
• PMNN4488_
• PMNN4489_
• PMNN4491_
• PMNN4493_
• PMNN4406_
• PMNN4525_

Стандартний нікель-метал-гідридний акумулятор,
1400 мА·год, IP67
Тонкий літій-іонний акумулятор IMPRES,
1600 мА·год, IP67
Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2250 мА·год, IP67
Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2350 мА·год,
IP67 (FM)*
Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2500 мА·год,
розрахований на занурення у воду, IP67 (TIA4950)*
Літій-іонний акумулятор IMPRES, 3000 мА·год,
IP68 для вібруючого поясного затискача
Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2900 мА·год,
розрахований на занурення у воду, IP68 (TIA4950)**
Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2100 мА·год, IP68
Літій-іонний акумулятор IMPRES, 3000 мА·год, IP68
Тонкий літій-іонний акумулятор, 1600 мА·год, IP57

Пристрої для перенесення

• PMLN5839_
• PMLN5843_
• PMLN5845_
• PMLN5846_
• PMLN5610_
• PMLN5611_
• PMLN5838_
• PMLN5840_
• PMLN5842_

Літій-іонний акумулятор IMPRES, 1950 мА·год, IP68

• PMLN5844_
• PMLN4651_
• PMLN7008_
• PMLN7296_
*застосовні для серії DP4000

Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з
фіксованою скобою для кріплення на ремінь
завширшки 3 дюйми для радіостанцій без дисплея
Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з
поворотною скобою для кріплення на ремінь
завширшки 2,5 дюйма для радіостанцій без дисплея
Нейлоновий футляр для перенесення з фіксованою
скобою для кріплення на ремінь завширшки
3 дюйми для радіостанцій без дисплея
Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з
поворотною скобою для кріплення на ремінь
завширшки 3 дюйми для радіостанцій без дисплея
Запасна поворотна скоба для кріплення на ремінь
шириною 2,5 дюйма
Запасна поворотна скоба для кріплення на ремінь
шириною 3 дюйми
Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з
фіксованою скобою для кріплення на ремінь
завширшки 3 дюйми для радіостанцій із повною
клавіатурою
Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з
поворотною скобою для кріплення на ремінь
завширшки 3 дюйми для радіостанцій із повною
клавіатурою
Жорсткий шкіряний футляр для перенесення з
поворотною скобою для кріплення на ремінь
завширшки 2,5 дюйма для радіостанцій із повною
й обмеженою клавіатурою
Нейлоновий футляр для перенесення з фіксованою
скобою для кріплення на ремінь завширшки
3 дюйми для радіостанцій із повною й обмеженою
клавіатурою
Поясний затискач на ремінь завширшки 2 дюйми
Поясний затискач на ремінь завширшки
2,5 дюйма
Вібруючий поясний затискач на ремінь завширшки
2,5 дюйма

Зарядні пристрої

• NNTN8273_
• NNTN8274_
• WPLN4226_
• WPLN4255_
• WPLN4254_
• WPLN4253_
• WPLN4211_
• WPLN4212_
• WPLN4213_
• WPLN4214_
• WPLN4218_
• WPLN4219_
• WPLN4220_

• WPLN4221_

Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
із дисплеєм, британська штепсельна вилка

Стандартний зарядний пристрій для одного
приладу, з імпульсним джерелом живлення,
відповідає директивам ЄС та має позначку CE

• NNTN8525_ Автомобільний зарядний пристрій
• PS000042A12_Блок живлення Micro-USB, ЄС, 100–240 В

Стандартний зарядний пристрій для одного
приладу, з імпульсним джерелом живлення –
Велика Британія та ЄС

• PS000042A13_Блок живлення Micro-USB, Велика Британія, CU,

Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES,
лише база
Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES,
з імпульсним джерелом живлення, відповідає
директивам ЄС та має позначку CE
Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES,
з імпульсним джерелом живлення – Велика
Британія та ЄС
Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES,
з імпульсним джерелом живлення – США та ЄС
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
лише база
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
північноамериканська штепсельна вилка
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
європейська штепсельна вилка
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
британська штепсельна вилка
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із
дисплеєм, лише база
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із
дисплеєм, північноамериканська штепсельна вилка
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із
дисплеєм, європейська штепсельна вилка

(для NNTN8191_)

100–240 В (для NNTN8191_)

Навушники

• NNTN8294_
• NNTN8295_
• NNTN8298_
• NNTN8747_
• NNTN8748_
• PMLN6069_
• PMLN5973_
• PMLN5974_
• PMLN5975_
• PMLN5976_
• PMLN5979_
• PMLN5096_
• PMLN5101_

1-дротовий навушник, довжина кабелю 29 см, чорний
1-дротовий навушник, довжина кабелю 116 см, чорний
2-дротовий навушник, довжина кабелю 116 см, чорний
Бездротовий зовнішній аудіокомплект, чорний
Бездротовий зовнішній аудіокомплект, білий
Навушник-вкладиш із вбудованим мікрофоном /
кнопкою PTT, MagOne
Навушник із вбудованим мікрофоном / кнопкою
PTT, MagOne
Полегшена гарнітура з мікрофоном на штанзі /
кнопкою PTT, MagOne
Навушник із завушним кріпленням, мікрофоном /
кнопкою PTT, MagOne
Навушник із вбудованим мікрофоном / кнопкою
PTT, MagOne
Гарнітура з потиличним оголів’ям
Гарнітура з D-подібним навушником
Гарнітура з кістковою провідністю звуку IMPRES,
вбудованою кнопкою PTT

• PMLN7181_
• PMLN7203_
• PMLN7696_
• RLN6550_

Гнучкий навушник із завушним кріпленням,
мікрофоном на штанзі
Гнучкий навушник із завушним кріпленням,
мікрофоном на штанзі, набір
Комплект комунікаційного нашийного пристрою й
непомітного вушного вкладиша

Навушник із завушним кріпленням, вбудованим
мікрофоном
Навушники з виносним мікрофоном із динаміком (RSM):

• MDRLN4885_
• PMLN4620_
• PMLN7396_
• PMLN7560_
• PMMN4102_
• PMMN4113_
• PMMN4119_
• MDRLN4941_
• WADN4190_

Навушник-вкладиш лише для прийому, для
виносного мікрофона з динаміком
D-подібний навушник лише для прийому, для
виносного мікрофона з динаміком
Регульований навушник лише для прийому, для
виносного мікрофона з динаміком
Навушник лише для прийому, з прозорою трубкою
IMPRES, ANC RSM, UL/довгий кабель/NEX/3,5**
IMPRES, OMNI RSM, довгий кабель/NEX/3,5**
IMPRES, OMNI RSM, короткий кабель/NEX/3,5**
Навушник лише для прийому, для виносного
мікрофона з динаміком
Навушний приймач для виносного мікрофона з
динаміком

Гарнітура та аксесуари гарнітури

• PMLN5102_
• PMLN5275_
• RMN5058_

Надлегка гарнітура
Гарнітура для важких умов експлуатації,
з мікрофоном із заглушенням шумів
Полегшена гарнітура

**застосовні для серії DP4000e

• NNTN8191_
• NTN2572_
• PMLN6852_
• PMLN6853_
• PMLN6767_
• PMLN6827_
• PMLN6830_
• PMLN6833_
• PMLN6765_
• PMLN7466_
• PMLN7467_
• RLN6490_
• RLN6491_

Гарнітура Operation Critical Wireless із кнопкою PTT
Змінний навушник із 12-дюймовим кабелем (для
NNTN8191_)
Гарнітура нового покоління з потиличним
оголів’ям для важких умов експлуатації, з GCAI
Гарнітура нового покоління з потиличним
оголів’ям для важких умов експлуатації, з GCAI
(TIA4950)
Дистанційний мікрофон військового призначення з
кнопкою PTT
Інтерфейсний модуль PTT
Кільце для дистанційного керування радіопристроєм,
з кнопкою PTT, для оперативних завдань
Гарнітура з кістковою провідністю звуку для
оперативних завдань, для важких умов експлуатації,
з мікрофоном на штанзі із заглушенням шумів
Інтерфейсний модуль PTT/VOX для оперативних
завдань
Гарнітура з головним ободом для важких умов
експлуатації, з GCAI
Гарнітура з головним ободом для важких умов
експлуатації / TIA, з GCAI
Гарнітура Operation Critical Wireless із потиличним
оголів’ям
Гарнітура Operation Critical Wireless із головним
ободом

Виносні мікрофони з динаміком

• GMLN5503_

Портативне рішення з бездротовим виносним
мікрофоном із динаміком і настільним
зарядним пристроєм (ЄС)

• GMLN5504_

Портативне рішення з бездротовим виносним
мікрофоном із динаміком і настільним
зарядним пристроєм (Велика Британія)

• MDRLN6561_ Портативний бездротовий виносний мікрофон
• PMMN4024_
• PMMN4025_
• PMMN4040_
• PMMN4046_
• PMMN4050_
• NNTN8382_
• NNTN8383_

із динаміком

Виносний мікрофон із динаміком
Виносний мікрофон із динаміком IMPRES

• RLN5887_
• RLN4760_
• RLN4761_
• RLN4762_

• RLN4764_
• RLN4765_
• PMLN7052_

Виносний мікрофон із динаміком, розрахований на
занурення у воду, IP57

• PMLN6123_

Виносний мікрофон із динаміком IMPRES, з
можливістю керування гучністю, IP57

• PMLN6124_

Виносний мікрофон із динаміком IMPRES, з
аудіороз’ємом, із заглушенням шумів

• PMLN6125_

Виносний мікрофон із динаміком, із заглушенням
шумів, промислового призначення

• PMLN6126_

Виносний мікрофон із динаміком, із заглушенням
шумів, промислового призначення, аудіороз’єм
3,5 мм

• PMLN6127_

Комунікаційні аксесуари

• RLN5886_

• RLN4763_

Комунікаційний комплект для середовищ із
низьким рівнем шуму
Комунікаційний комплект для середовищ із
високим рівнем шуму
Спеціальний навушник малого розміру для
комунікаційних комплектів, на праве вухо
Спеціальний навушник середнього розміру для
комунікаційних комплектів, на праве вухо
Спеціальний навушник великого розміру для
комунікаційних комплектів, на праве вухо

• PMLN6128_
• PMLN6129_
• PMLN6130_
• NNTN8433_
• NNTN8459_

Спеціальний навушник малого розміру для
комунікаційних комплектів, на ліве вухо
Спеціальний навушник середнього розміру для
комунікаційних комплектів, на ліве вухо
Спеціальний навушник великого розміру для
комунікаційних комплектів, на ліве вухо
1-дротовий комунікаційний комплект із прозорою
трубкою
3-дротовий комунікаційний комплект IMPRES із
прозорою трубкою, чорний
3-дротовий комунікаційний комплект IMPRES із
прозорою трубкою, бежевий
Комунікаційний комплект лише для прийому,
чорний
Комунікаційний комплект лише для прийому,
бежевий
2-дротовий комунікаційний комплект IMPRES,
чорний
2-дротовий комунікаційний комплект IMPRES,
бежевий
2-дротовий комунікаційний комплект IMPRES із
прозорою трубкою, чорний
2-дротовий комунікаційний комплект IMPRES із
прозорою трубкою, бежевий
Непомітний комунікаційний комплект
1-дротовий комунікаційний комплект IMPRES із
прозорою трубкою, чорний

Інші аксесуари

• HLN6602_

Універсальний нагрудний пристрій

• HLN9985_
• NTN5243_
• RLN4570_
• RLN4815_
• 15012157001
• 4200865599
• NNTN8385_
• NNTN7392_
• NNTN7677_
• NNTN8045_
• HKVN4037_
• NLN7967_
• RLN6074_
• RLN6075_
• NNTN8737_

Водонепроникна сумка, включає великий ремінь
Плечовий ремінь (кріпиться до D-подібних кілець
на футлярі для перенесення)
Нагрудний пристрій із лямками, що від’єднуються
Універсальний пристрій RadioPAK із відділом для
додаткових аксесуарів (поясна сумка)
Заглушка для захисту роз’ємів аксесуарів від пилу
Пояс
Бездротовий нашийний Y-подібний адаптер і
утримуючий гачок
Зчитувач даних акумулятора IMPRES
Модуль інтерфейсу багатомісного зарядного
пристрою для керування парком акумуляторів
IMPRES
Модуль інтерфейсу одномісного зарядного пристрою
для керування парком акумуляторів IMPRES
Ліцензійний ключ до програми керування парком
акумуляторів IMPRES
Настінний кронштейн для зарядного пристрою
для кількох приладів IMPRES
Комплект запасного кабелю для виносного
мікрофона з динаміком (для використання з
PMMN4024_ та PMMN4040_)
Комплект запасного кабелю для виносного
мікрофона з динаміком (для використання з
PMMN4025_, PMMN4046_, PMMN4050_)
Адаптер гарнітури з роз’ємом 3,5 мм,
промислового призначення, набір (10 шт.)

Примітки

Примітки

