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Para obter mais informações sobre o EP450S,   
entre em contato com seu representante da Motorola.  
www.motorola.com/br/ep450S
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   ESTEJA SEMPRE PRONTO

   CARTÃO OPCIONAL DE INVERSÃO DE VOZ DA MOTOROLA 

   OTIMIZE SUAS COMUNICAÇÕES EM TODO MOMENTO

   ASSEGURE PRIVACIDADE DURANTE SUAS OPERAÇÕES DE MONITORAMENTO

Esta é uma função de criptografia de voz por meio de um Cartão Opcional de Inversão 
de Voz. É usado no modo analógico para uma maior segurança nas comunicações, 
com dois códigos padrões de 3,39KHz e 3,29KHz respectivamente.

PMLN5739 QA2008AA Cartão opcional de inversão de voz F/L KP 

PMLN5740 QA2007AA Cartão opcional de inversão de voz NKP  

NNTN4497_R     QA02013AA Bateria de Li-Ion, 1800 mAH

PMMN4013     QA00531AA Microfone com alto-falante remoto com entrada de áudio

PMMN4029     QA000532AA Microfone com alto-falante remoto, Padrão IP57 

RLN5317 Fone de ouvido preto de dois fios com microfone e PTT combinados 

RLN5318 Fone de ouvido bege de dois fios com microfone e PTT combinados 

PMLN5001 QA01634AA Dispositivo de ouvido D-Shell com PTT e microfone on-line 

HMN9036 Fone de ouvido com microfone de clipe

   Receba chamadas confidenciais com total discrição criptografadas com 
inversão de voz por intermédio do nosso

RÁDIO PORTÁTIL EP450S

A DISCRIÇÃO NECESSÁRIA 
PARA OPERAÇÕES DE
SEGURANÇA
Em seu ambiente de segurança privada, as comunicações precisam 
ser claras, concisas e rápidas. E, o mais importante, precisam  
ser discretas.

Complemente e otimize o desempenho e a funcionalidade de 
seu rádio EP450S. Crie seu próprio sistema de comunicações 
personalizado com acessórios resistentes e específicos para 
cada segmento.

A Motorola continua desenvolvendo produtos que proporcionam 
a segurança necessária para proteger o seu negócio.   


