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Motorola i radiotelefony
Nowatorstwo i rozwiàzania
Radiotelefon: narz´dzie pracy profesjonalisty
Jednym naciÊni´ciem przycisku mo˝na natychmiast nawiàzaç
∏àcznoÊç z jednà, dziesiàtkami lub setkami osób. W odró˝nieniu od
wszelkich innych rodzajów ∏àcznoÊci, radiotelefon zapewnia ∏àcznoÊç
bez op∏at za czas rozmów. To w∏aÊnie z tych urzàdzeƒ korzystajà
wspó∏czeÊni profesjonaliÊci chcàc utrzymaç swà konkurencyjnoÊç na
rynku. Wiedzà oni bowiem, ˝e dzi´ki taniej ∏àcznoÊci radiowej mogà
szybciej zaspokoiç potrzeby swych klientów, jednoczeÊnie ogromnie
zwi´kszajàc wydajnoÊç pracy. Dzi´ki radiotelefonom pracownicy
mogà utrzymywaç ze sobà ciàg∏à ∏àcznoÊç, pomagajàcà w osiàgni´ciu
wspólnego celu – wykonania zadanej pracy.

GP 344:
Ma∏y Radiotelefon
Popularny

Czy b´dzie to generalny wykonawca na ogromnym placu budowy,
stra˝ak przedzierajàcy si´ przez g´stà warstw´ dymu, czy te˝
kierownik imprezy w t´tniàcym ˝yciem hotelu – wszyscy oni sà
profesjonalistami chcàcymi jak najlepiej wykonaç to, czym si´ zajmujà.
Dok∏adnie dla nich firma Motorola opracowa∏a nowà gam´
radiotelefonów. Przy projektowaniu i konstruowaniu tych urzàdzeƒ
uwzgl´dniono bardzo cenne uwagi zg∏oszone przez u˝ytkowników
parajàcych si´ szerokà gamà zawodów. Sà to wyroby tak dobrze
dopasowane do ich potrzeb, ˝e majà nawet zbli˝onà nazw´:
Radiotelefony Profesjonalne (Professional Radios).

Motorola: innowacje w radiokomunikacji
Od ponad 65 lat firma Motorola jest niekwestionowanym liderem w
bran˝y radiokomunikacji. Poczynajàc od pierwszych „walkie-talkie“,
poprzez pierwsze s∏owa nadane z ksi´˝yca, do wyposa˝enia
wspó∏czesnych zawodowców w najsprawniejsze Êrodki ∏àcznoÊci –
Motorola zawsze tworzy∏a normy, do których inni w bran˝y si´
dostosowywali.
Nowatorskie myÊlenie w firmie Motorola zaowocowa∏o pojawieniem
si´ na rynku wielu narz´dzi s∏u˝àcych do bezprzewodowej ∏àcznoÊci .
To w∏aÊnie firma Motorola, bardzo dawno temu, stworzy∏a podwaliny
pod ca∏y nowy Êwiat udogodnieƒ i usprawnieƒ mo˝liwych dzi´ki jej
wyrobom i systemom. I to w∏aÊnie firma Motorola do dziÊ jest wzorcem
na którym ca∏a bran˝a radiokomunikacyjna opiera swe normy jakoÊci,
nowatorstwa i inwencji.

Profesjonalistom, którzy potrzebujà do utrzymania ∏àcznoÊci
solidnych, niezawodnych radiotelefonów za przyst´pnà cen´, firma
Motorola oferuje przenoÊne Radiotelefony Popularne. Dzi´ki nim,
∏àcznoÊç w firmach b´dzie prostsza, a u˝ytkownicy b´dà mogli skupiç
si´ na swojej pracy.
Te szesnastokana∏owe radiotelefony posiadajà szerokà gam´
rozwiàzaƒ sygnalizacyjnych. Tym, którzy potrzebujà do pracy obydwu
ràk spodoba si´ mo˝liwoÊç korzystania z zestawu nag∏ownego i
uruchamiania nadawania g∏osem. Wystarczy tylko zaczàç mówiç, a
radiotelefon sam zacznie nadawaç.
W Radiotelefonach Popularnych u˝ytkownik mo˝e wp∏ywaç na czas
pracy akumulatora poprzez regulacj´ poziomu mocy nadawania. Aby
uniknàç przykrych niespodzianek, urzàdzenie wyposa˝ono we
wskaênik diodowy (LED) i akustyczny sygna∏ wyczerpania
akumulatora.
¸àcznoÊç przez Radiotelefony Popularne jest chyba najprostszà z
mo˝liwych.

GP 388:
Ma∏y Radiotelefon
Uniwersalny

Seria GP: Efektywne rozwiàzanie
Sprawna i skuteczna ∏àcznoÊç jest podstawà owocnej pracy i
uproszczenia ˝ycia ka˝dego profesjonalisty. Zapewniç jà mogà
rozbudowane Profesjonalne Radiotelefony (Professional Radios) serii
GP firmy Motorola. Jedno naciÊni´cie przycisku radiotelefonu
umo˝liwia nawiàzanie natychmiastowej ∏àcznoÊci z personelem, dzi´ki
czemu mo˝na koordynowaç prac´ unikajàc przestojów. Mo˝na te˝
dodatkowo nadzorowaç zdalnie prac´ zespo∏ów, co spowoduje ˝e
Paƒstwa firma b´dzie zawsze dzia∏a∏a z najwi´kszà efektywnoÊcià.
W ∏àcznoÊci radiowej czynnikiem decydujàcym o jej skutecznoÊci jest
jakoÊç przekazywanego g∏osu. Dêwi´k p∏ynàcy z radiotelefonów serii
GP firmy Motorola jest zrozumia∏y prawie w ka˝dych warunkach,
poniewa˝ zastosowano w nich firmowà technologi´ X-PAND™. Fonia
jest czystsza, wyraêniejsza i g∏oÊniejsza, co pozwala na
porozumiewanie si´ praktycznie w ka˝dym otoczeniu o du˝ym
nat´˝eniu ha∏asu.
Radiotelefony serii GP majà mo˝liwoÊç wspó∏pracy z siecià
telefonicznà, co pozwala na utrzymywanie ∏àcznoÊci nie tylko z
osobami wyposa˝onymi w radiotelefony. Dodatkowo seria
Radiotelefonów Profesjonalnych uzupe∏niona jest szerokà ofertà
oryginalnych akcesoriów firmy Motorola, mi´dzy innymi akumulatorów.
Z ca∏à pewnoÊcià radiotelefony te umo˝liwià Paƒstwu i Waszej
organizacji zwi´kszenie sprawnoÊci dzia∏ania, a co najwa˝niejsze
pomogà utrzymaç konkurencyjnoÊç na rynku.

Radiotelefony te przeznaczone sà na potrzeby rozwijajàcych si´
organizacji, poniewa˝ wyposa˝ono je w szereg funkcji, które mo˝na
nast´pnie rozbudowywaç.
Czytelne symbole pojawiajàce si´ na alfanumerycznym wyÊwietlaczu
ciek∏okrystalicznym jednoznacznie informujà o funkcjach i stanie
radiotelefonu. Na wyÊwietlaczu mo˝e pojawiaç si´ równie˝ nazwisko
osoby wywo∏ujàcej, co pozwala na skrócenie czasu ∏àcznoÊci przez
ograniczenie si´ wy∏àcznie do przekazu istotnych informacji, odpada
koniecznoÊç przedstawiania si´ drogà radiowà. Jest to ogromnie
przydatne w du˝ych sieciach, a wr´cz nieocenione w sytuacjach
krytycznych.
Radiotelefony wyposa˝one sà w pami´ç do rejestracji identyfikatorów
cz´stych rozmówców, poszczególnych radiotelefonów, a tak˝e
numerów telefonów – z mo˝liwoÊcià natychmiastowego dost´pu. Majà
równie˝ przyciski programowalne, którym mo˝na przypisaç cz´sto
u˝ywane funkcje, oraz wbudowany stoper umo˝liwiajàcy ograniczenie
maksymalnego czasu trwania po∏àczeƒ.
Dzi´ki swoim zaletom, Radiotelefon Uniwersalny jest niezastàpionym
narz´dziem ∏àcznoÊci w ka˝dej organizacji.

Który model jest dla Ciebie w∏aÊciwy?
Wybrane cechy

GP344
wersja popularna

GP388
wersja uniwersalna

Liczba kana∏ów

16

255

Przyciski programowalne

3

3

X-Pand™ (ulepszona fonia)

*

*

Przeszukiwanie kana∏ów

*

Klawiatura z alfanumerycznym wyÊwietlaczem

*
WyÊwietlacz 1 wierszowy

Wskaênik si∏y sygna∏u

*

Wskaênik na∏adowania baterii

*

RapidCall™ – One Touch Dialling

*

Szczegó∏owe specyfikacje eksploatacyjne poszczególnych modeli Radiotelefonów
Profesjonalnych znajdujà si´ w Kartach Katalogowych Serii Profassional Radios.

Akcesoria
Zaprojektowane specjalnie pod kàtem radiotelefonów serii Professional, oryginalne
akcesoria firmy Motorola zapewniajà kompletne rozwiàzanie ∏acznoÊci w celu
∏atwiejszego i pe∏nego wykorzystania aplikacji dost´pnych w radiotelefonach.
Tylko oryginalne akcesoria i akumulatory firmy Motorola sà gwarancjà solidnoÊci,
niezawodnoÊci i jakoÊci.

MDJMMN4062
Zestaw kamuflowany

MDJMMN4073
Mikrofonog∏oÊnik

MDHTN3001/MDHTN3002
¸adowarka jednostanowiskowa
Z wtyczkà europejskà / z wtyczà brytyjskà

MDHTN3004/MDHTN3005
¸adowarka wielostanowiskowa
Z wtyczkà europejskà / z wtyczà brytyjskà

MDJMNN4023/MDJMNN4024
Akumulator LiIon o pojemnoÊci 1000 mAh /
Akumulator LiIon o pojemnoÊci 1320 mAh

HLN9985
Futera∏ wodoszczelny

PMLN4521/PMLN4421
Lekki futera∏ skórzany z obrotowym zaczepem
do paska

JMZN4020
Pasek do noszenia w d∏oni

W ofercie dost´pne równie˝:
PMLN4471 Skórzany futera∏ z
obrotowym zawieszeniem do
paska (dla radiotelefonu GP344)
PMLN4470 Nylonowy futera∏ ze
standardowym zawieszeniem do
paska (dla radiotelefonu GP344)
JMZN4023 Plastikowy futera∏ z
obrotowym zaczepem
NTN5243 Pasek na rami´
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MDJMMN4066
Lekki zestaw nag∏owny z mikrofonem na
wysi´gniku i przyciskiem PTT na przewodzie
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