
Voor- & nadelen

    Klein

    Licht gewicht

    Makkelijk te gebruiken

Geleverd met

     Lader

Motorola CLR446 met lader

De Motorola CLR446 met lader is klein, lichtgewicht en gebruiksvriendelijk. 
De Motorola heeft een push-to-talk bediening en is klaar voor communicatie 
in een oogwenk. Verminder gemiste berichten met luider en helderder 
geluid van de ingebouwde luidspreker of door de bijpassende oortjes voor 
een betere communicatie tussen de gebruikers. Al deze prestaties worden 
beschermd door een robuuste radio behuizing en een duurzame batterij. De 
CLR heeft een IP52-classificatie om stofdicht en spatwater weg te houden 
van de radio anders zouden er beschadigingen kunnen ontstaan aan de 
radio. Het is ook getest volgens MIL-STD 810H om er zeker van te zijn dat 
het sterk genoeg is om de Motorola CLR446 de hele dag mee te kunnen 
nemen. Langere diensten zijn geen probleem voor de CLR, de batterij die 
lang meegaat, helpt je tot 10 uur aan continue communicatie en 
samenwerking. Bij stand-by gebruik kan de portofoon wel 18 uur lang mee.

De Motorola CLR446 helpt uw personeel om het systeem gemakkelijk te 
leren kennen met spraak gestuurde menu's. Met de CLR kunt u vooraf 
gedefinieerde gesproken berichten voor uw kanalen gebruiken of 
aangepaste gesproken berichten toevoegen om uw personeel te helpen het 
kanaal te identificeren dat ze zouden moeten gebruiken. De Motorola heeft 
zestien verschillende kanalen. Door de zestien verschillende kanalen kunt u 
uw teams op verschillende kanalen laten werken, waardoor u uw personeel 
gefocust kunt houden op hun eigen werk. Er kunnen prive codes worden 
toegevoegd aan de Motorola om de communicatie te beschermen tegen 
andere groepen werknemers.

Over Motorola

Elke dag vertrouwen de klanten van Motorola er op dat zij hun zakelijke en 
openbare veiligheidsklanten op een moeiteloze en betrouwbare manier 
kunnen laten communiceren, om het bedrijf te laten bloeien en 
gemeenschappen veilig te houden. Motorola noemt dit het hun levenslijn. 
Bij Motorola Solutions bouwen zij niet alleen aan die levenslijn, maar ook 
met missiekritieke services, software, video en analyse, ondersteund door 
veilige, veerkrachtige mobiele radiocommunicatie over het hele land. Zij 
bevorderen deze elke dag door hun toewijding aan innovatie. Motorola 
streeft naar continue innovatie en samenwerking met hun klanten om altijd 
klaar voor hun te staan, op de dagelijkse momenten en op de momenten 
die er het meest toe doen.

Bij passende accesoires:

Walkman oortje voor Motorola CLR446 (HKLN4605)
Schoudermicrofoon voor Motorola CLR446 (HKLN4606A)
D-oortje voor Motorola CLR446 (HKLN4599)
Recherche oortje voor Motorola CLR446 (HKLN4601)
C-oortje voor Motorola CLR446 (HKLN4604A)
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Meervoudige lader voor Motorola CLR446 (PMLN8250)
Enkelvoudige lader voor Motorola CLR446 (PMLN7141)

De belangrijke kenmerken zijn:

Een groot Push-to-talk knop
Een batterij levensduur van 18 uur
Luid en duidelijk geluid
Stijlvol, compact en duurzaam ontwerp
Spraak gestuurde navigatie
16 kanalen en 219 prive codes
Audio-, oplaadaccessoires
15 volume levels
0,5w luidspreker
8-kleuren LED voor kanaal, modus en batterij indicatie
Bel bij hoog risico

 

 

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Meer dan een webshop

 24/7 paraat serviceteam NL&BE

 ISO9001 gecertificeerd

 Klanttevredenheid van 8.7

 Motorola Platinum partner
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Extra informatie

Sku CLR0166BHLAA

Categories
Motorola, Walkie talkie kopen? #1 Vergunningsvrije walkie talkies!, Motorola portofoon, Portofoon Oortjes, 
Laders

Tags CLR446, M1

Weight 126

Dimensions 23 × 51 × 107 mm

Batterij Ja

Kanalen 16

Soort Portofoon

Ptt-knop Ja

Vergunning Nee

Trillen Ja

Draagwijze vaste clip

Merk Motorola

Explosievrij-atex Nee

Bluetooth Nee

Frequentie PMR446

Geschat-bereik 700 meter of 7 verdiepingen

Accessoire-voor PMLN7141A, PMLN8250A
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