ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДВОСТОРОННЬОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

АКСЕСУАРИ ПОРТАТИВНОГО
РАДІОПРИСТРОЮ MOTOTRBO™
СЕРІЇ DP1000
Ваш радіопристрій сумісний з аксесуарами, наведеними в цьому розділі.
Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера.

Антени
•
•
•
•
•
•
•

PMAD4012_
HAD9742_
NAD6502_R
HAD9743_
PMAE4002_
PMAE4016_
PMAE4003_

•

NNTN4497_

VHF, 136–155 МГц, штирова антена, 9 см
VHF, 146–162 МГц, штирова антена, 9 см
VHF, 146–174 МГц, антена Heliflex, 15 см
VHF, 162–174 МГц, штирова антена, 9 см
UHF, 403–433 МГц, штирова антена, 9 см
UHF, 403–520 МГц, гнучка штирова антена, 17 см
UHF, 430–470 МГц, спіральна антена, 9 см

•

NNTN4851_

•

NNTN4970_

•

PMNN4251_

•

PMNN4253_

•

PMMN4254_

•
•
•

PMNN4258_
PMNN4259_
PMNN4458_

•

PMKN4128_

Акумулятори
Літій-іонний акумулятор високої ємності,
2250 мА·год (не відповідає директивам ЄС)

Нікель-метал-гідридний акумулятор, 1400 мА·год
(не відповідає директивам ЄС)
Тонкий літій-іонний акумулятор, 1600 мА·год
(не відповідає директивам ЄС)
Нікель-метал-гідридний акумулятор, 1400 мА·год
(відповідає директивам ЄС)
Тонкий літій-іонний акумулятор, 1600 мА·год
(відповідає директивам ЄС)
Літій-іонний акумулятор високої ємності,
2300 мА·год (відповідає директивам ЄС)
Літій-іонний акумулятор IP54 2900T
Літій-іонний акумулятор MagOne 2075T
Літій-іонний акумулятор ELP MagOne, мін.
2050 мА·год

Кабелі
USB-кабель для програмування

Зарядні пристрої
•

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.

PMLN5191_

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

*MN005283A01*
MN005283A01-AA

•

PMLN5192_

•

PMLN5193_

•

PMLN6598_

•

PMLN6600_

•
•

PMLN7089_
WPLN4137_

•
•

BDN6720_
PMLN6531_

•

PMLN6532_

Основний зарядний пристрій для одного приладу,
з імпульсним джерелом живлення – Велика
Британія та ЄС
Основний зарядний пристрій для одного приладу,
з імпульсним джерелом живлення – Велика
Британія та ЄС
Стандартний зарядний пристрій для кількох
приладів, європейська штепсельна вилка
Зарядний пристрій для кількох приладів,
британська штепсельна вилка
Автомобільний зарядний пристрій
База зарядного пристрою для одного приладу

Навушники

•

PMLN6533_

•

PMLN6534_

•
•

PMLN6535_
PMLN6537_

•

PMLN7396_

•

PMLN7560_

Гнучкий навушник
Гнучкий навушник із вбудованим мікрофоном,
кнопкою PTT і перемикачем VOX (MagOne)
Навушник із завушним кріпленням, вбудованим
мікрофоном і кнопкою PTT
Навушник-вкладиш із завушним кріпленням,
вбудованим мікрофоном і кнопкою PTT
Навушник-вкладиш із вбудованим мікрофоном,
кнопкою PTT і перемикачем VOX (MagOne)
D-подібний навушник із мікрофоном і кнопкою PTT
Навушник-вкладиш із завушним кріпленням,
мікрофоном на штанзі, кнопкою PTT і
перемикачем VOX (MagOne)
Регульований навушник лише для прийому,
з виносним мікрофоном із динаміком
Навушник лише для прийому, з прозорою
трубкою

Навушники з виносним мікрофоном із динаміком
(RSM)
•

MDRLN4885_

Навушник-вкладиш лише для прийому для
виносного мікрофона з динаміком

•

PMLN4620_

•

MDRLN4941_

•

WADN4190_

•

PMLN6538_

•
•

PMLN6541_
PMLN6542_

•

PMLN6854_

•
•

RLN4570_
RLN4815_

•

RLN5383_

•

RLN5384_

•

RLN5385_

•

RLN5644_

•

HLN6602_

D-подібний навушник лише для прийому для
виносного мікрофона з динаміком
Навушник лише для прийому, з прозорою
трубкою та вушним вкладишем для виносного
мікрофона з динаміком
Гнучкий навушник лише для прийому для
виносного мікрофона з динаміком

Гарнітура та аксесуари гарнітури
Полегшена гарнітура з поворотним тримачем
мікрофона
Полегшена гарнітура з кістковою провідністю звуку
Надлегка гарнітура MagOne, з потиличним оголів’ям,
регульована з мікрофоном на штанзі та вбудованою
кнопкою PTT
Гарнітура для важких умов експлуатації,
з мікрофоном із заглушенням шумів

Пристрої для перенесення
Нагрудний пристрій із лямками, що від’єднуються
Універсальний пристрій RadioPAK™ із відділом
для додаткових аксесуарів (поясна сумка)
Жорсткий шкіряний футляр зі скобою для
кріплення на ремінь і D-подібними кільцями
Жорсткий шкіряний футляр із поворотною скобою
для кріплення на ремінь завширшки 2,5 дюйма й
D-подібними кільцями
Жорсткий шкіряний футляр із поворотною скобою
для кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми й
D-подібними кільцями
Пружинний поясний затискач на ремінь
завширшки 3 дюйми
Універсальний нагрудний пристрій із тримачем
радіопристрою, тримачем ручки й кишенею із
застібкою «липучка»

•

HLN8255_

•

HLN9701_

•

HLN9985_

•

NTN5243_

•

1505596Z02

•

4280384F89

•

4280483B03

•

4280483B04

•

PMMN4013_

•
•

PMMN4029_
PMMN4092_

•

PMLN6445_

•

PMLN6530_

Пружинний поясний затискач на ремінь
завширшки 2 дюйми
Нейлоновий футляр із поясною петлею
й D-подібними кільцями
Водонепроникна сумка, включає
великий ремінь
Плечовий ремінь футляра для
перенесення
Нагрудний пристрій із кріпленням, що
регулюється
Подовжувач ременю універсального
пристрою RadioPAK™ для талії понад
40 дюймів
Поворотна скоба для кріплення на
ремінь завширшки 3 дюйми
Поворотна скоба для кріплення на
ремінь завширшки 2,5 дюйма

Виносні мікрофони з динаміком
Виносний мікрофон із динаміком,
аудіороз’єм 3,5 мм
Виносний мікрофон із динаміком, IP57
Виносний мікрофон із динаміком,
MagOne

Комунікаційні аксесуари
2-дротовий комунікаційний комплект з
акустичною трубкою в зборі, бежевий
2-дротовий комунікаційний комплект з
акустичною трубкою в зборі, чорний

Примітки

