
Voor- & nadelen

    Eenvoudig te beheren

    Landelijk bereik

    Veel accessoires

    Maandelijkse kosten

Twee Motorola TLK100i portofoons 
inclusief jaarlicentie

Deze bundel met twee stuks Motorola TLK100i is direct klaar voor gebruik. 
Compleet geleverd inclusief jaarlicentie en twee enkelvoudige opladers. 
Communiceren door heel Europa zonder problemen.

De Motorola TLK100 is een GSM (4G) portofoon die werkt op een landelijke 
netwerk. De brede dekking van GSM netwerk combineren we met de 
voordelen van een portofoon. Met de Motorola TLK100 zijn uw 
medewerkers met elkaar verbonden op elke plaats in de wereld. Via het 
GSM bereik is is de communicatie zo sterk als het bereik van het netwerk.

De Motorola TLK100 houdt uw medewerkers verbonden doormiddel van 
heldere en duidelijke audiokwaliteit. Via de dispatching applicatie

De portofoon onderscheidt zich door de efficiente bediening en lange 
batterijduur. De kwaliteit van deze Motorola portofoons is beter dan 
vergelijkbare producten. Dit ziet u terug in de water- en stofbestendigheid.

De portofoons zijn direct klaar voor gebruik en zijn reeds voorzien van een 
SIM kaart. Voor het gebruik dienen wel aparte abonnementen aangeschaft 
te worden. Hou hier rekening mee als u dit product online besteld. We 
zullen u benaderen om de juiste abonnementen aan te schaffen.

Belangrijkste eigenschappen

4G portofoon
IP54 bescherming tegen water en stof
Maandelijkse kosten
Locatietracking
Groepsgesprek
Individueel gesprek

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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Extra informatie

Sku HK2119A-1

Categories 4G portofonie

Tags TLK100i, TLK100, M8

Weight 166

Dimensions 131 × 58 × 22 mm

Bluetooth Ja

Gps Ja

Ip-klasse 54

Encryptie AES256

Display Ja

Explosievrij-atex Ja

Omvalbeveiling-mandown Nee

Oplaadbaar Ja

Wifi Ja
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