
Radiotelefon GP340  
Popularny radiotelefon GP340 jest idealnym rozwiązaniem dla 
łatwej komunikacji w zespole. Łączność radiotelefoniczna 
zwiększa wydajność pracy i może stanowić część stosowanego w 
firmie systemu BHP, co ma szczególne znaczenie dla osób 
pracujących samotnie bądź z dala od zespołu. 
W uzupełnieniu do funkcji radiotelefonu GP320, GP340 posiada 
funkcję sygnalizacji ratunkowej, która może zostać 
skonfigurowana tak, aby wezwania o pomoc były wysyłane do 
określonej osoby lub grupy osób za jednym naciśnięciem jasno-
pomarańczowego przycisku alarmowego. 
Funkcje radiotelefonu GP340 można dostosować do zmieniających 
się wymagań biznesowych, stosując dodatkowe płytki. Są to m.in. 
rejestrator głosu dla poczty głosowej lub szyfrowanie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. 
Do GP340 oferowanych jest wiele oryginalnych akcesoriów 
Motorola (futerały i paski, słuchawki i zestawy nagłowne, 
akumulatory i ładowarki), umożliwiających dostosowanie go do 
wymagań użytkownika. 

Charakterystyka radiotelefonu GP340  

 Sygnalizacja - PL i 5-tonowa 
 Kanały - 16 
 Dodatkowe płytki - opcjonalnie 
 Klawiatura - nie 
 Wyświetlacz - nie 
 Przycisk alarmowy - tak 
 Żywotność baterii - maks. 14 godzin 1 
 MilSpec - 810 C,D,E 
 Iskrobezpieczny - tak (FM)2 

Funkcje radiotelefonu GP340 

Sygnalizacja 
Oprogramowanie radiotelefonu umożliwia sygnalizację selektywną Private Line™ i 5-cio 
tonową.  

Przeszukiwanie kanałów 
Umożliwia nasłuch ruchu na różnych kanałach i włączanie się do rozmowy. 

Kompresja głosu X-Pand™ i wyciszanie Low Level Expansion 
Zapewnia wyraźną i głośną fonię nawet w najhałaśliwszym otoczeniu. Wyciszanie Low Level 
Expansion umożliwia osiągnięcie dodatkowej poprawy jakości fonii poprzez redukcję 
szumów normalnie słyszalnych podczas przerw w rozmowie.  

Nadawanie uruchamiane głosem (VOX) 
Możliwość pracy bez używania rąk przy zastosowaniu zestawu nagłownego z VOX, 
dostępnego jako wyposażenie dodatkowe.  



Sygnalizacja ratunkową 
Umożliwia wysłanie wezwania “na ratunek” do zaprogramowanego numeru odbiorcy lub 
grupy odbiorców.  

Programowalny odstęp międzykanałowy (12,5 / 20 / 25 kHz) 
Uniwersalny i prosty sposób dostosowania odstępu międzykanałowego do aktualnych 
wymagań.  

Pomoc dla samotnego pracownika 
Zwiększa bezpieczeństwo osób, które muszą pracować samotnie bez bezpośredniej 
asekuracji. Jeżeli użytkownik nie zareaguje na sygnał ostrzegawczy, radiotelefon 
samoczynnie wchodzi w “ratunkowy” tryb pracy.  

Możliwość wstawienia dodatkowych płytek 
Funkcjonalność radiotelefonu można zwiększyć w drodze dodania następujących płytek 
opcjonalnych: płytki szyfratora, zapewniającej poufność rozmów, SmarTrunk II - 
umożliwiającej niedrogą realizację łączności trunkingowej,Voice Storage – Rejestratora 
Głosu,  umożliwiającego przechowywanie i odtwarzanie wiadomości głosowych.  

“Szeptanka” 
Funkcja dzięki, której osoba mówiąca bardzo cicho do mikrofonu będzie przez pozostałych 
wyraźnie słyszana.  

Przekazywanie wywołań 
Umożliwia użytkownikowi, który nie może odbierać wywołań, przekierowanie ich na inny 
radiotelefon.  

  


