
A DIGITÁLIS RÁDIÓKÉ A JÖVŐ! 

A Motorola bemutatja az XT600d 
digitális pmr adóvevő sorozatot. 



LEGFŐBB FUNKCIÓK

• Korszerű digitális 
hívás üzemmód

• Készülékek figyelése 
és kezelése 
távvezérléssel

• Teljes billentyűzet 
szöveges 
üzenetekhez

• Hangfelvétel készítése 
és visszajátszása

• 1,5 W 
hangfrekvenciás 
teljesítmény

• Analóg üzemmódban 
vegyes flották 
használata

• LCD kijelző 

Az  
XT600d  
sorozat 
A VÁLLALKOZÁSOK
ÉLENJÁRÓ DIGITÁLIS 
ESZKÖZE, AMELLYEL 
MINDIG 
VERSENYKÉPES 
MARADHAT. EZEK A 
RÁDIÓK BIZTOSÍTJÁK  
A JÖVŐ 
LEGHATÉKONYABB 
KOMMUNIKÁCIÓS 
TECHNOLÓGIÁJÁT.



Az XT600d sorozat ideális az olyan 
szervezetek számára, ahol megértik, 
hogy az azonnali kommunikáció 
versenyelőny. A vállalkozásokkal 
együtt száguldó XT600d készülékek 
segítségével csapata könnyedén 
kapcsolatban maradhat és 
hatékonyan működhet.

Az új kommunikációs technológia 
vívmánya a digitális hívás. Akár egyes 
személyeket, csoportokat vagy az 
egész vállalatot egyszerre kívánja 
hívni, pontosan azokat éri el, akiket 
szeretne.

Mivel az emberek gyakran nagy 
területen vannak, számít az irányítás is. 
Az XT600d sorozattal távvezérléssel 
felügyelheti a készülékeket, 
figyelmeztetéseket küldhet, és 
letilthatja az esetleg elveszett 
készülékek használatát.

Megértjük, hogy a mai vállalatoknak 
egy kommunikációs csatorna kevés. A 
teljes billentyűzettel emberei szöveges 
üzeneteket küldhetnek, biztosítva a 
projekt információk pontos 
továbbítását.

Az XT600d sorozat készülékeivel 
rögzíthet és visszajátszhat oktatási 
célra vagy későbbi ellenőrzés miatt 
beszélgetéseket. Élvezze a 
problémamentes kommunikációt 
kristálytiszta hanggal! A digitális 
XT600d készülékeket meglévő analóg 
flottájába is beillesztheti, amivel saját 
elképzelései szerint újíthatja meg azt.



CÉLZOTT 
BESZÉLGETÉSEK

ALKALMAZOTTAI LEHETNEK ÉPPEN A RAKTÁRBAN, 
GYÁRTÓMŰHELYBEN VAGY IRODÁBAN, MINDIG A MEGFELELŐ 
SZEMÉLYEKET VAGY CSOPORTOKAT FOGJÁK ELÉRNI.

Tároljon akár 512 kapcsolatot, és hívjon egy-egy személyt a listából, vagy a gyorsabb eléréshez 
programozzon be hozzá gyorshívó gombot. Akár 16 csoportot vagy osztályt hívhat egyszerre. Ha 
pedig sürgős eset van, hívja azonnal a megfelelő embereket egyszerre.



ALKALMAZOTTAK 
KÉSZÜLÉKEINEK 
FIGYELÉSE
A TÁVOL LÉVŐ 
ALKALMAZOTTI KÉSZÜLÉKEK 
FIGYELÉSE KRITIKUS 
FONTOSSÁGÚ EMBEREINEK 
BIZTONSÁGA ÉS 
HATÉKONYSÁGA 
ÉRDEKÉBEN.

Az XT600d sorozat biztosítja önnek az 
eszközöket ahhoz, hogy távolról is 
irányítson.

Például a telepvezető bekapcsolhatja egy 
darukezelő készülékének mikrofonját és 
adóját, aki nem válaszol a hívásokra. Így 
ellenőrizhető, hogy a kezelő jól van-e, és 
csak nagyon elfoglalt, vagy hogy azonnali 
segítséget kell küldeni.

Ha a rádiót nem találják akkor 
kikapcsolhatja, így megelőzheti, hogy 
rossz kezekbe kerüljön. Ha a készüléket 
később megtalálják, ismét 
bekapcsolhatja, hogy tovább 
használhassák.



FPO

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
MÁSOKKAL
A SZERVEZETEKNEK TUDNIUK 
KELL, PONTOSAN MIRE IS VAN 
SZÜKSÉGÜK.

Az emberek egy részénél meg szeretné 
tartani az analóg PMR446 rádiókat? Az 
XT600d sorozat készülékeit analóg 
üzemmódban más PMR446 készülékekkel 
együtt használhatja, így nem kell az egész 
készülék flottát egyszerre kicserélnie.

BESZÉLGETÉSEK 

RÖGZÍTÉSE
EGY RÖGZÍTETT 
BESZÉLGETÉS HASZNOS 
LEHET OKTATÁSI CÉLRA, 
VAGY KÉSŐBBI ELLENŐRZÉS 
MIATT.  

Az XT600d sorozat ezért rendelkezik 
hangfelvételi és visszajátszási funkciókkal. 
Rögzítse az ügyfél adatait egy baleset során, 
hogy a vállalat a későbbiekben védve 
legyen. Vegye fel a kiskereskedelmi 
üzletmenetet, és játssza vissza, hogy javítsák 
a kiszolgálást. Ha bármikor hangfelvételt kell 
készítenie, a készülék kéznél van.

BROCHURE | XT600d SERIES



CAPTURE 
CONVERSATIONS

ERŐS ÉS TISZTA 
HANG
A ZAJOS KÖRNYEZET 
NEM LEHET A ROSSZ 
KOMMUNIKÁCIÓ OKA.

Az XT600d sorozat 1,5 wattos kimenő 
teljesítménye biztosítja, hogy a 
beszélgetéseket tisztán és érthetően 
hallja, akár nagy távolságban is.

Szükségtelenné teszi az információ 
ismételgetését, és szabadon tartja a 
csatornát más üzenetek számára. 
Nyugodtan átmehet a raktárba, vagy 
az irodaépületbe a hangminőség 
romlása nélkül. 



AZ LCD KIJELZŐ BÁRMILYEN VILÁGÍTÁS 
MELLETT JÓL LÁTHATÓ.

Láthatja a bejövő szöveges üzeneteket, híváslistát, a hívók 
azonosítóit, az akku állapotát, és a jel erősségét, így mindig 
kézben tarthatja a dolgokat. 

INFORMÁCIÓK EGY 
SZEMPILLANTÁSRA



SZÖVEGESEN 

EGYSZERŰBB
AKÁR MEGBESZÉLÉSEN 
VAN, AKÁR ÜGYFELET 
SZOLGÁL KI, VAN ÚGY, 
HOGY NEM TUD 
BESZÉLNI.

Más esetekben a részletes adatokat, 
például érkezési időket, 
cikkszámokat félreértés kockázata 
nélkül kell továbbítani. Ezért van az 
XT600d sorozat készülékein teljes 
billentyűzet a szöveges üzenetek 
küldéséhez.

A legfeljebb 128 karakteres 
üzenetekkel elegendő tere van, 
hogy elmondhassa érveit. Gyorsan 
kell válaszolnia? Válasszon akár 50 
előre beprogramozható üzenet 
közül, például „Most nem tudok 
beszélni” vagy „Vettem az 
üzenetet”.



FUNKCIÓKBAN GAZDAG

2-pólusú audió csatlakozó

Mikrofon

Adás-vétel (PTT) gomb

Külön hangfelvevő gomb

Programozható oldalsó gombok

Alfanumerikus billentyűzet

Billentyűzet lezárása/feloldása

Csatorna/opció választógombok

Jól látható LCD kijelző

1,5 wattos hangszóró

Állapotjelző LED

Be/ki/hangerő gomb



TARTOZÉKOK
HOZZA KI A LEHETŐ LEGTÖBBET 
XT600d KÉSZÜLÉKEIBŐL A 
MEGFELELŐ TARTOZÉKOKKAL.

D-alakú fülhallgató
beépített mikrofonnal és 

PTT-vel

Hordozótok

Elfordítható fülhallgató 
beépített mikrofonnal és 

PTT-vel

Egy és több’ 
készülékes töltők

Távvezérlőu hangszórós 
mikrofon adás-vétel (PTT) 

gombbal

Bőr hordtáska

Fülhallgató beépített 
mikrofonnal és PTT-vel

Standard és nagy 
kapacitású 

akkumulátorok

VÁLASSZON AZ ALÁBBIAK KÖZÜL:

• Audió tartozékok
• Akkumulátor - standard 

vagy nagy kapacitású
• Kábelek
• Töltők
• Hordozó tartozékok 

EGYEDI TARTOZÉKOK

Az XT600d sorozat készülékei kompatibilisek az XT400 sorozat tartozékaival, kivéve a hordozótokot és a bőr hordtáskát.
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