ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИФРОВИЙ ПРИСТРІЙ ДВОСТОРОННЬОГО РАДІОЗВ’ЯЗКУ

АКСЕСУАРИ ПОРТАТИВНИХ
РАДІОПРИСТРОЇВ MOTOTRBO™
СЕРІЇ DP3441/DP3441e/DP3661e
Ваш радіопристрій сумісний з аксесуарами, наведеними в цьому
документі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера.

Антени

• PMAE4069_
• PMAE4070_
• PMAE4071_
• PMAD4119_
• PMAD4120_
• PMAD4121_

• PMLN7042_

UHF, 440–490 МГц, штирова антена, 9 см3
см4

• PMLN7536_

VHF, 136–148 МГц, штирова антена, 9 см8
VHF, 146–160 МГц, штирова антена, 9 см9

• PMLN7537_

VHF, 160–174 МГц, штирова антена, 9 см10

Колірний код
1 – помаранчевий; 2 – червоний; 3 – зелений; 4 – білий; 5 – рожевий;
6 – жовтий; 7 – синій; 8 – сірий; 9 – фіолетовий; 10 – коричневий

• PMLN7559_

Акумулятори

• PMNN4440_
• PMNN4502_
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Літій-іонний акумулятор, 1700 мА·год, IP67
Літій-іонний акумулятор IMPRES, 3000 мА·год, IP68

Літій-іонний акумулятор IMPRES, 2900 мА·год, TIA
4950, IP6811, 12

Пристрої для перенесення

UHF, 403–450 МГц, штирова антена, 9 см2

UHF, 470–527 МГц, штирова антена, 9

• PMNN4511_
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Нейлоновий футляр для перенесення стандартного
акумулятора, з фіксованою скобою для кріплення на
ремінь завширшки 3 дюйми для радіостанцій без дисплея
Футляр із синтетичної шкіри для перенесення
стандартного акумулятора, з фіксованою скобою для
кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми для
радіостанцій із дисплеєм і без дисплея
Футляр із синтетичної шкіри для перенесення
акумулятора підвищеної ємності, з фіксованою скобою
для кріплення на ремінь завширшки 3 дюйми для
радіостанцій із дисплеєм і без дисплея
Аксесуар для носіння пристрою – кобура, пластмасовий
тримач для перенесення з поясним затискачем

Зверніться до вашого дилера щодо наявності цих
аксесуарів.
Заряджайте акумулятор IMPRES за допомогою
зарядного пристрою IMPRES для оптимізації роботи
батареї.

MN005285A01-AA

*MN005285A01*

• WPLN4220_

Зарядні пристрої

• PMLN5010_
• PMLN5188_
• PMLN5194_
• PMLN5195_
• PMLN5196_

• PMLN6669_
• WPLN4188_
• WPLN4189_
• WPLN4193_
• WPLN4194_
• WPLN4199_
• WPLN4211_
• WPLN4212_
• WPLN4213_
• WPLN4214_
• WPLN4219_

Вкладиш зарядного пристрою для багатомісних
зарядних пристроїв GP професіональної серії
Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES, з
імпульсним джерелом живлення – країни Європи
Зарядний пристрій для одного приладу IMPRES, з
імпульсним джерелом живлення – Велика Британія

• WPLN4221_
• PS000042A12_
• PS000042A13_

Основний зарядний пристрій для одного приладу, з
імпульсним джерелом живлення – Велика Британія13
Основний зарядний пристрій для одного приладу, з
імпульсним джерелом живлення – країни Європи13
Вкладиш зарядного пристрою для багатомісних
зарядних пристроїв серії MOTOTRBO
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
британська штепсельна вилка13, 14
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
європейська штепсельна вилка13, 14
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із
дисплеєм, британська штепсельна вилка13, 14
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із
дисплеєм, європейська штепсельна вилка13, 14
Зарядний пристрій для одного приладу, лише база
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
лише база15

Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
із дисплеєм, європейська штепсельна вилка15
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
із дисплеєм, британська штепсельна вилка15
Блок живлення Micro-USB, ЄС, 100–240 В (для
NNTN8191_)
Блок живлення Micro-USB, Велика Британія, CU,
100–240 В (для NNTN8191_)

Навушники

• PMLN5733_
• PMLN5727_
• PMLN6757_

Навушник-вкладиш із вбудованою кнопкою PTT, MagOne
Навушник із вбудованою кнопкою PTT, MagOne
D-подібний навушник із вбудованим мікрофоном і
кнопкою PTT

Навушники з виносним мікрофоном із динаміком (RSM):

• MDRLN4885_ Навушник-вкладиш лише для прийому для виносного
мікрофона з динаміком
• PMLN4620_ D-подібний навушник лише для прийому, для виносного
мікрофона з динаміком
• PMLN7396_ Регульований навушник лише для прийому, для
виносного мікрофона з динаміком
• PMLN7560_ Навушник лише для прийому, з прозорою трубкою
• MDRLN4941_ Навушник лише для прийому, для виносного мікрофона
з динаміком
• WADN4190_ Навушний приймач для виносного мікрофона з динаміком

Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
північноамериканська штепсельна вилка15
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
15

європейська штепсельна вилка

Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES,
британська штепсельна вилка15
Зарядний пристрій для кількох приладів IMPRES, із
дисплеєм, північноамериканська штепсельна вилка15
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Не використовуйте для заряджання DP3661e з під’єднаним
акумулятором IMPRES, оскільки таке поєднання не
вставляється в цей зарядний пристрій.
14
Для заряджання радіопристроїв без під’єднаних аксесуарів
вкладиш PMLN5010_ не потрібний, проте для заряджання
радіопристроїв із під’єднаними аксесуарами його треба
використовувати.
15 Використовуйте з PMLN6669_.

Гарнітура та аксесуари гарнітури

• PMLN5732_
• PMLN5731_
• PMLN6635_
• PMLN6760_
• PMLN6759_
• PMLN6761_
• PMLN7464_
• PMLN7465_
• PMLN6763_

• NNTN8299_

Гарнітура для важких умов експлуатації, з мікрофоном
із заглушенням шумів

• NTN8821_
• NTN8988_

Полегшена гарнітура з кнопкою PTT та VOX
Гарнітура нового покоління з потиличним оголів’ям для
важких умов експлуатації, вузька
Гарнітура з кістковою провідністю звуку
Легка гарнітура, MagOne
Гарнітура з головним ободом для важких умов
експлуатації, вузька
Гарнітура з головним ободом для важких умов
експлуатації / TIA, вузька
Гарнітура з потиличним оголів’ям для важких умов
експлуатації / TIA, вузька

Інші аксесуари

• 0104058J40
• 32012144001
• 32012144002
• 32012144003
• 32012144004
• 32012144005
• NNTN7392_
• NNTN7677_
• NNTN8045_

• HKVN4037_

Навушник-вкладиш із завушним кріпленням,
мікрофоном на штанзі, MagOne

Заглушка для захисту від пилу
ідентифікаційні кільця на антени, сірі, набір із 10 шт.
ідентифікаційні кільця на антени, жовті, набір із 10 шт.
ідентифікаційні кільця на антени, зелені, набір із 10 шт.
ідентифікаційні кільця на антени, сині, набір із 10 шт.
ідентифікаційні кільця на антени, фіолетові, набір із 10 шт.

• RLN5037_
• NNTN8986_

Комплект змінних вкладишів для бездротових
навушників-вкладишів
Комплект для обслуговування бездротових навушників
Завушні тримачі для бездротових навушників, набір із
10 шт.
Змінні трубки для бездротових навушників, набір із 10 шт.
Клейка накладка для бездротового навушника

Виносні мікрофони з динаміком

• PMMN4071_
• PMMN4073_
• PMMN4075_
• PMMN4076_
• PMMN4108_

Виносний мікрофон із динаміком IMPRES, аудіороз’ємом,
заглушенням шумів
Виносний мікрофон із динаміком IMPRES, аудіороз’ємом
Виносний мікрофон із динаміком, розрахований на
занурення у воду, IP57
Виносний мікрофон із динаміком IMPRES, аудіороз’ємом
Виносний мікрофон із динаміком IMPRES, із функцією
захисту від впливу шумів повітря, IP67

Комунікаційні аксесуари

• PMLN5726_
• PMLN6754_
• PMLN6755_

Зчитувач даних акумулятора IMPRES

• PMLN7269_

Модуль інтерфейсу багатомісного зарядного пристрою
для керування парком акумуляторів IMPRES

• PMLN7270_

Модуль інтерфейсу одномісного зарядного пристрою
для керування парком акумуляторів IMPRES

Ліцензійний ключ до програми керування парком
акумуляторів IMPRES

2-дротовий комунікаційний комплект, бежевий
3-дротовий комунікаційний комплект зі швидкознімними
адаптером і прозорою акустичною трубкою, чорний
3-дротовий комунікаційний комплект зі швидкознімними
адаптером і прозорою акустичною трубкою, бежевий
2-дротовий комунікаційний комплект зі швидкознімною
прозорою акустичною трубкою, чорний
2-дротовий комунікаційний комплект зі швидкознімною
прозорою акустичною трубкою, бежевий

Бездротові функції

• GMLN5503_

• GMLN5504_
• MDRLN6561_
• NNTN8191_
• NTN2572_
• NNTN8433_
• RLN4922_
• PMLN6463_
• PMLN7181_
• PMLN7203_
• PMLN7052_
• NNTN8294_
• NNTN8295_
• NNTN8298_
• NNTN8747_
• NNTN8748_
• RLN6550_
• RLN6490_
• RLN6491_

Портативне рішення з бездротовим виносним мікрофоном
із динаміком і настільним зарядним пристроєм (ЄС)
Портативне рішення з бездротовим виносним
мікрофоном із динаміком і настільним зарядним
пристроєм (Велика Британія)
Портативний бездротовий виносний мікрофон із динаміком
Гарнітура Operation Critical Wireless із кнопкою PTT
Змінний навушник із 12-дюймовим кабелем (для
NNTN8191_)
Непомітний комунікаційний комплект
Комплект абсолютно непомітного вушного вкладиша
Комплект бездротових аксесуарів для бізнесу
Гнучкий навушник із завушним кріпленням, мікрофоном
на штанзі
Гнучкий навушник із завушним кріпленням, мікрофоном
на штанзі, набір
1-дротовий комунікаційний комплект із прозорою
трубкою
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 із завушним кріпленням, вбудованим
мікрофоном
Гарнітура Operation Critical Wireless із потиличним
оголів’ям
Гарнітура Operation Critical Wireless із головним ободом

