
Voor- & nadelen

    Kleine portofoon

    Vergunningsvrij

    Mooi uiterlijk

    Kan niet zonder oortje gebruikt worden

Geleverd met

     6 x Motorola CLP446e

     6 x Batterij

     6 x Riemclip

     6 x Enkelvoudige lader

     6 x Adapter

     6 x originele headset Motorola

Motorola CLP446e met lader en 
headset (set van 6)

Met toenemende druk van online winkelen en beoordelingen van 
bezoekers, is klantervaring een topprioriteit. Uw team moet onmiddellijk 
verbinding maken, snel reageren op verzoeken van klanten en premium 
service bieden. Van magazijn tot kassa, de Motorola CLP446e serie is uw 
stijlvolle en essentiele team communicatietool die is gebouwd om de hele 
dag lang mee te gaan.

De Motorola CLP446e portofoon is klein, lichtgewicht en gemakkelijk te 
gebruiken met een eenvoudige PTT-bediening (een druk op de knop om te 
spreken) voor communicatie in een handomdraai. Controleer snel 
essentiele radio-informatie in een oogopslag met de slimme LED en 
verminder gemiste berichten met luidere en duidelijkere audio voor 
nauwkeurige communicatie tussen gebruikers. Al deze apparatuur worden 
beschermd door een robuuste radiobehuizing en een batterij die lang 
meegaat.

De CLPe-serie is klaar om de hele dag door prestaties te leveren en is 
aanpasbaar aan uw werkomgeving met vergunningsvrije frequenties en een 
reeks radio-accessoires, waaronder verschillende opladers, draagopties en 
oortjes.

Mooie vormgeving van de Motorola CLP446e

Traditionele portofoons zijn vaak erg groot en log. Deze portofoons zijn licht 
en modieus vorm gegeven. Het geeft de klant een speciale beleving en 
direct antwoord op alle vragen. Het meegeleverde oortje is eenvoudig aan 
te brengen en comfortabel om te dragen. Het is geen enkel probleem om 
het oortje meerdere uren te gebruiken.

Het product is met name erg interessant voor supermarkten en horeca. Er 
hoeven geen mededelingen meer gegeven te worden via een intercom en 
de klant zal niets merken van dienstmededelingen.

Videopresentatie

Accessoires

We hebben ook veel losse accessoires beschikbaar voor onze Motorola 
portofoon. Onderstaand de belangrijkste accessoires:

Audio accessoires

CLPe serie in-line PTT oortje met standaardkoord PMLN8077
CLPe serie in-line PTT oortje met kort snoer PMLN8125
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CLPe serie in-line PTT recherche oortje PMLN8190

Programmeren

Motorola HKKN4027A RM serie CPS programmeerkabel
Motorola HKKN4028

Losse vervangende onderdelen

CLPe - inzetstukje voor oortje - Klein - PMLN8068
CLPe - inzetstukje voor oortje - Medium - PMLN8069
CLPe - inzetstukje voor oortje - Groot - PMLN8070
Motorola PMLN8092 - CLPe - Vervangende recherche oortje voor 
PMLN8190

Draagoplossingen

Motorola PMLN8065 - Riemclip voor CLPe of CLP446e
Motorola PMLN8064 - Magnetische riemclip voor CLP446e

Opladen

Enkelvoudige lader voor CLP446 of CLPe / CLP446e (IXPN4028A)
Zesvoudige lader voor CLP446/CLK446 (IXPN4029)
Motorola HKNN4013A

Belangrijkste kenmerken van de Motorola 
CLP446e

16 Kanalen met PL codes
Extra grote zendtoets
Smart Status indicator voor active kanaal, batterij status, ontvangen 
en zenden
Voice menu
Monitor/Scan modes
VOX
LED ring
Tot 20 uur batterij duur
500mW zend vermogen (ook een 1000mW model beschikbaar)

Verschillen met oude Motorola CLP446

Ook een versie beschikbaar met groot bereik
16 kanalen in plaats van 8
Grote LED in drukknop
IP54 waterdicht
Batterijgebruik tot 20 uur
Alleen versie met oortjes beschikbaar

Storingsvrij maken van de oortjes
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De meeste portofoons die nu gebruikt worden in supermarkten zijn 
vergunningsvrije portofoons. Deze portofoons maken gebruik van circa. 30 
vrij beschikbare frequenties. Elke leverancier maakt gebruik van zijn eigen 
ondertoon, maar bij uitlevering wordt deze ondertoon niet gewijzigd door 
een persoonlijke ondertoon. Het resultaat is een vervelende ruis of 
medegebruik. Wij kunnen vrijwel alle apparatuur voorzien van een eigen 
ondertoon. U heeft daardoor geen last meer van ruis of medegebruik.

Bereik te kort? Kies voor de Motorola CLPe 
PLUS

Motorola vervangt de repeater in te zetten waardoor het bereik verdubbeld. 
Wilt u deze toepassing inzetten, dan bellen we graag even met u. We 
geven u dan het juiste advies voor uw toepassing.

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 BUNDLE-6CLP

Categories Complete sets, Retail, Horeca, Supermarkt portofoons

Tags CLP446, M10

Weight 67

Dimensions 88 × 10 × 50 mm

Bluetooth Nee

Gebruiksduur-analoog 9

Vox Ja

Frequentie PMR446

Type-antenne Intern

Vergunning Nee

Waterdicht Nee

Merk Motorola

Explosievrij-atex Nee

Display Nee

Noodknop Nee

Omvalbeveiling-mandown Nee

Protocol Analoog

Trillen Ja

Vrij-programmeerbare-toets Nee

Ontvangen Ja

Zenden Ja

Zendvermogen 0.5 watt

Set 6

Soort Productbundel
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