
Voor- & nadelen

    Groot display

    Nog een antenne nodig

Geleverd met

     Motorola DM4600

     Voedingskabel

     Montagebeugel

     Handleiding

Motorola DM4600e VHF

De DM4600e mobilofoon van Motorola is de meest uitgebreide mobilofoon 
van Motorola. Via het grafische display en de functietoetsen kunt u 
eenvoudig door het menu bladeren. Op het display ziet u meer informatie 
over het type oproep.

De mobilofoons van Motorola worden standaard geleverd met een 
vuistmicrofoon en bevestigingsbeugel. Daarnaast zit er standaard een 
voedingskabel bij. De mobilofoon heeft een gelijke werking als een 
portofoon maar heeft meestal een stuk meer vermogen. Een mobilofoon 
wordt meestal gebruikt in een meldkamer van de beveiliging of in een 
voertuig.

De mobilofoon is standaard nog niet voorzien van een antenne. Aanschaf 
van de antenne is sterk afhankelijk van de configuratie, plaats en gewenste 
bereik. Wij geven u graag advies voor de juiste antenne. Met name de juiste 
antenne vergroot het bereik van de mobilofoon behoorlijk.

Digitale communicatie

In het geval dat er digitale kanalen in de portofoon geprogrammeerd 
worden heeft een ongeveer 20% meer bereik en uitmuntende 
geluidskwaliteit. Digitale communicatie filtert achtergrondgeluiden weg en 
maakt het mogelijk om priv gesprekken te voeren, statusberichten te 
versturen of andere bijzonder functies te gebruiken.

Belangrijkste kenmerken

32 gespreksgroepen
Grote volumetoets
4 functietoetsen
3 watt luidspreker
2 navigatietoetsen
Private call
Optieboard mogelijk
LED voor weergave van status
USB interface
Twee voorkeuzetoetsen

Bezoekadres
Randweg 10,
2941CG Lekkerkerk

 085-4011980

 info@firecom.nl

BTW : NL859285224B01
KvK : 72915846
Bankrekening : NL46 RABO 0117 
8619 87



Extra informatie

Sku DM4600e-VHF

Categories Museum, Mobilofoon kopen? De #1 in mobilofoons!, Motorola portofoon

Tags DM4000

Weight 1.300

Frequentie VHF

Display Ja

Gps Nee

Bluetooth Nee

Scannen Ja

Merk Motorola

Bezorgd op werkdagen binnen 24 uur

 Portofoons, pagers, apps & meer

 Eigen 24/7 serviceteam

 Gratis adviesgesprek

 Boven de €25,- geen verzendkosten

 Op rekening bestellen
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