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Quanto melhor a comunicação numa
equipe, mais eficiente se rá a sua
operação. Os rád ios da sé rie DTR são
ferr amentas poderosas que permitem
essa comunicação. Ao contrário de
outras tecnologias, esse rá dio ise nta
o usuário do pagamento de taxas
mensais. Não há torres de se rviços
nem cobranças por minuto. Ao ut ilizar
os rád ios da sé rie DTR, as empresas
podem maximizar sua produtividade
sem comprometer seus cronogramas
de operação, além d e inte nsificar sua
segurança e aumentar a s atisfação do
cliente de modo geral.

Rádio Digital DTR 620
Ideal para Pe quenas Empresas

O que os rádios dev em oferec er para s erem i deais para sua
em presa? H abilidade para chamar grupos es pecíficos ou
apenas um único u suá rio. C obertura ampliada ou tempo de
operação mais lo ngo após a recarga da bateria. Tu do isso e
muito mais você terá no r ádio DTR 620.

Você te rá mui tos out ros ben efícios. Den tre eles a qu alidade
digital, que forne ce áudio alto e claro em todos os lo cais de
cobertura. E o me lhor de tudo é que você usufrui de todos
esse s benef ícios sem precisa r pagar taxas me nsai s ou
contratos anu ais, a um preç o aces sível.
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Bateria Li-Ion de alta cap acidade
Código: 53964

Ba teria recarr egável de alta c apacidade

ofer ece mais de 19 horas de vida da bateria

por carga completa.

Bateria Li-Ion de cap acidade
padrão
Código: 53963

Tenha uma b ateria res erva pronta para

quando você pre cisar. Bater ia recar regável

ofer ece mais de 14,5 horas de vida da bateria

por carga completa.

Carregador rápido de 1 hora
Código: 53969

Perm ite que você carre gue totalme nte o se u

rádio da sé rie DTR em 1 hora.

Carregador p adrão de 3 h oras
Código: N NTN48 41

Perm ite que você carre gue totalme nte o se u

rádio da sé rie DTR em 3 horas .

BATE RI AS E CARREGADORES

Carregador ve icular
Código: NNT N4 679

Encai xa-se conveni entement e no acendedor

de cig arro para c arregamento rem oto.

Carregador rápido
Código: 53962

Um ca rregador extra permi te que você

recarregue a bateria do se u rádio em qualquer

lugar que te nha uma tomada disponív el - em

casa, no e sc ritório ou em viagem.

Carregador múltiplo
Código: 53960

Permi te car regamento para até se is rá dios

e/ou baterias em uma única to mada em

três ho ras. Essa u nidade também oferece

um local de armazena mento cen tral para os

rádios no final do exped iente.

Acessórios do Rádio DTR 620
Fone de cabeça com microfone
(Boom)
Código: 53815

Idea l para ambientes de trabalho de ritmo

acele rado. Perm ite opera ção discr eta.

Microfone com alto- falante remoto
Código: 53862

Forma con veniente de falar e ouv ir sem

ter que man us ear o s eu rádio bidirecional

Motoro la. Prenda-o na c amisa .

Fone de o uvido com microfone
Código: 53863

Enc aixa-se em volta da or elha para uma

recep ção clara mes mo em áreas com ruído.

Fone de cabeça com microfone
(Boom)
Código: 53865

Ideal para áreas de tr abalho c om ruído ou para

evitar atrapal har aqueles que es tão ao s eu redor.

Uma ma neira conv eniente de falar e o uvir se m

ter que remov er o rádio de seu est ojo.

Fone de ouvido e microfone com
clip e PTT
Código: 53866

Para produtividade ininterrupta e

conve niência. O bo tão PTT ativa o mic rofone

quando você es tiver pronto para falar.

Fone de ouvido com
microfone e PTT
Código: 56517

Fone de ouvido que permite a comu nicaçã o

sem t er que rem over o rádio do seu est ojo.

O b otão PTT ati va o mic rofone qua ndo você

es tiver pronto para falar.

Fone de ouvido com microfone
(Boom)
Código: 56518

Fone de ouvido que permite a comu nicaçã o

sem t er que rem over o rádio do seu est ojo.

ACESSÓRIOS DE ÁUDI O
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Motorola - Um nome que você conhece
e em que confia

Há mais de 75 anos, a Motorola é líder no desenvolvimento de comunicações 
sem fio de ponta. O rádio bidirecional digital on-site DTR620 apresenta esta 
superioridade.

Cada rádio e acessório possui garantia de um ano. 

Portanto, quando você escolher o rádio DTR620, receberá a mesma qualidade 
excepcional que acompanha todos os produtos da Motorola.

MOTOROLA e o logo estilizado M são marcas
registradas no Escritório de Marcas e Patentes
dos Estados Unidos. Todos os demais nomes de
produtos e serviços são de propriedade de seus
respectivos donos.© Motorola, Inc. 2008.
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motorola.com/radiosolutions
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