
Geleverd met

     C-oortje

Hytera EHM18-A

De Hytera EHM18-A is een C-oortje. Het oortje bevat een PTT-knop en een 
in-line microfoon. Door de PTT-knop (Push To Talk) kunt u gemakkelijker 
communiceren door met een klik op de knop te praten. Nu hoeft u niet meer 
naar de portofoon te rijken om te kunnen communiceren. Het oortje heeft 
een H1-schroef aansluiting.

Over Hytera

Hytera is een wereldwijde leverancier van professionele 
communicatietechnologieen. De mensen van Hytera bieden doormiddel van 
spraak, video en datamogelijkheden een snellere, veiligere en veelzijdigere 
manier om verbinding met andere apparaten te maken voor de zakelijke en 
bedrijf kritische gebruikers. Hytera biedt hun klanten meer bereik in zowel 
de dagelijkse operaties als bij de noodhulp operaties. Doordat Hytera al 
deze producten biedt, maken zij de wereld steeds meer efficienter maar ook 
veiliger.

Wereldwijd heeft Hytera meer dan honderd kantoren. Het 
personeelsbestand houd zich bezig met enginering, onderzoek en 
ontwikkeling van producten. Hytera heeft ook nog tien wereldwijde innovatie 
en ontwikkelingscentrums. Deze innovatie- en ontwikkelingscentra zijn te 
vinden in China, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Canada. Al 
deze centrums werken samen het voorste gedeelte van het communicatie 
industrie te behouden. De centrums zijn toegewijd om het ontwikkelen van 
toonaangevende technologieen op te lossen. Door de uitgebreide dealers 
en partners van Hytera, kan Hytera met trots klanten in meer dan 
honderdtwintig landen en regio's over de hele wereld helpen.

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Eerlijk, snel & betrouwbaar

 Winnaar FD Gazelle & Motorola Rising Star

 ISO9001 gecertificeerd, ISO27001 onderweg

 Klanttevredenheid van 9.3 over periode 2018-2023

 0% gas, 66 zonnepalen en elektrische voertuigen

 Cashback programma voor het goede doel

 Al meer dan 15 jaar actief
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Extra informatie

Sku EHM18-A

Categories Portofoon Oortjes

Accessoire-voor BD505LF, PD505lf

Merk Hytera

Connector H1-schroef

Soort Oortje

Type-oortje C-Oortje

Ptt-knop Ja
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