SERIA XT400
SOLIDNE
URZĄDZENIA
USPRAWNIAJĄCE
CODZIENNĄ PRACĘ

DWUKIERUNKOWE RADIOTELEFONY KRÓTKIEGO
ZASIĘGU DLA FIRM WRAZ Z AKCESORIAMI

SERIA XT400
OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

LEPSZA
WSPÓŁPRACA
DZIĘKI SZYBSZEJ
KOMUNIKACJI
Koordynacja działań pracowników na placu
budowy, zarządzanie pracą serwisantów
obsługujących kompleks biurowy, monitorowanie
załogi przy linii produkcyjnej... W każdej z tych
sytuacji wymagana jest szybka i precyzyjna
komunikacja. Dwukierunkowe radiotelefony z serii
XT400 usprawnią współpracę między zespołami w
Twojej firmie.

Te wyposażone w liczne funkcje urządzenia
charakteryzują się wysoką jakością przy
umiarkowanej cenie, która nie wpłynie negatywnie
na operacyjną konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Dzięki wyraźnej transmisji głosu na terenie zakładu
pracy oraz wyjątkowej wytrzymałości radiotelefony
z serii XT400 sprawdzają się doskonale nawet
w trudnych warunkach i dużym hałasie, znosząc
nawet dość bezceremonialne traktowanie.

ODPORNOŚĆ NA
NIESPRZYJAJĄCE
WARUNKI I TRUDY
INTESYWNEJ
EKSPLOATACJI

Motorola poddaje radiotelefony z serii
XT400 unikatowemu i morderczemu
testowi przyspieszonego zużycia,
który symuluje nawet pięcioletni okres
eksploatacji sprzętu w terenie.
DESZCZ I WIATR
Deszcz i wiatr o stałym natężeniu działający
przez 30 minut na wszystkie powierzchnie
urządzenia.
WIBRACJE
Do 9 godzin wibracji symulujących warunki,
w jakich radiotelefon może się znajdować w
czasie przenoszenia lub transportu.
SŁONA MGŁA
48 godzin ekspozycji urządzenia na działanie
słonej mgły.
NAWIEW KURZU
Nawiewanie kurzu i pyłu na wszystkie
powierzchnie urządzenia przez 6 godzin.
WSTRZĄSY
18 wstrząsów o minimalnej sile 40 G każdy.
TEMPERATURA
Wielogodzinne wystawienie urządzenia na
działanie temperatury przechowywania od
-55°C do 70°C.

WAŻNE CECHY I FUNKCJE PRZYDATNE TWOIM PRACOWNIKOM
PRECYZYJNA KOMUNIKACJA
Urządzenia z serii XT400 zapewniają głośny i
wyraźny dźwięk dzięki odpowiednio dobranej
charakterystyce układów radiowych oraz
wbudowanemu głośnikowi o mocy 1500 mW z
funkcją redukcji szumu wiatru. Użytkownik ma do
dyspozycji 8 kanałów i 219 prywatnych kodów, co
zapewnia czystość sygnału.

ŁATWA OBSŁUGA
Indywidualne zapowiedzi kanałów informują
użytkownika o tym, który kanał wybrał. Można
zatem skoncentrować się na obsłudze klienta,
ponieważ informacja o aktualnie wykorzystywanym
kanale jest dostępna nawet bez odpinania
radiotelefonu od paska. Dostępnych jest 16
nagranych nazw kanałów, odpowiadających na
przykład poszczególnym działom firmy, takim jak
obsługa klienta, ochrona, konserwacja itp.

WYGODNA ŁĄCZNOŚĆ
Tryb aktywacji głosem (VOX) w radiotelefonie
z serii XT400 (działający także bez akcesoriów
audio) umożliwia prowadzenie rozmowy bez użycia
rąk i bez konieczności naciskania przycisku push
to talk. Teraz można wykonywać jednocześnie
wiele czynności, takich jak rejestracja gościa czy
kontaktowanie się z działem obsługi klienta w
sprawie, której nie sposób załatwić na poziomie
recepcji.

Kabura radiotelefonu jest wyposażona w obrotowy
klips umożliwiający ustawienie urządzenia
w wygodnej pozycji przy pasie, tak by nie
przeszkadzał on w sięganiu po narzędzia czy
układaniu towaru na półce.

Antybakteryjna powłoka zapobiega rozwijaniu
się pleśni i mikroorganizmów na powierzchni
radiotelefonu. Pracownik może zatem bez obaw
przejąć radiotelefon od kolegi kończącego zmianę.

SERIA XT400
FUNKCJE I CECHY PRODUKTU

PROFESJONALNE
PARAMETRY
CECHA:

FUNKCJA:

WYJĄTKOWO WYRAŹNY
DŹWIĘK

Mocny głośnik zapewnia dźwięk najwyższej klasy i precyzyjną komunikację mimo hałasu
w otoczeniu.

CIĄGŁY ZASIĘG*

Utrzymanie łączności na terenie zakładu pracy na obszarze do 16 250 m2, 13 kondygnacji
lub w odległości 9 km w linii prostej.

ERGONOMICZNA
KONSTRUKCJA

Wygoda całodziennego noszenia i łatwa obsługa praktycznie niewymagająca wcześniejszego
szkolenia.

Radiotelefon sprawdza się w trudnych warunkach dzięki wytrzymałej płycie głównej
WYTRZYMAŁY, WODOODPORNY
wykonanej w technice metalowego odlewu i spełnia wymagania amerykańskiej normy
SPRZĘT
wojskowej 810 oraz normy IP55.

*	Zasięg może różnić się w
zależności od ukształtowania
terenu i warunków.
** 	Nie dotyczy akcesoriów.
*** 	CPS dostępne do
bezpłatnego pobrania.
Kompatybilne z Windows®
XP, Vista i 7. Wymagany
osobny kabel USB.

OCHRONA
PRZECIWBAKTERYJNA**

Powłoka antybakteryjna zapobiega rozwojowi pleśni i drobnoustrojów na powierzchni
radiotelefonu.

TRÓJKOLOROWA DIODA

Jasno świecąca trójkolorowa dioda umożliwia łatwą identyfikację poszczególnych funkcji i
stanu radiotelefonu.

KANAŁY

Możliwość zmiany kanałów przyciskiem lub pokrętłem ułatwia szybkie nawiązanie
połączenia z wybraną grupą.

ALIASY KANAŁÓW

Każdemu kanałowi można przydzielić nazwę zdefiniowaną przez użytkownika (funkcja
dostępna w modelu XT460). W modelach bez wyświetlacza do potwierdzenia kanału służy
zapowiedź kanału.

ZAAWANSOWANA FUNKCJA
AKTYWACJI GŁOSEM (VOX )

Wygodna obsługa bez używania rąk dzięki opcjonalnym akcesoriom.

WYGODNE ŁADOWANIE

Radiotelefon w centralnej ładowarce stołowej jest gotowy do pracy i łatwo dostępny. Diody
w ładowarce wielostanowiskowej informują o stanie ładowania.
Dzięki temu użytkownik wie, który radiotelefon ma w pełni naładowany akumulator.

ŁATWE PROGRAMOWANIE***

Oparta na HTML aplikacja do programowania urządzenia przez użytkownika współpracuje
z każdą przeglądarką internetową. Profile są wymienne z urządzeniami z serii XTNi.

PODPOWIEDZI GŁOSOWE

Sprawne programowanie urządzeń z serii XT400 bez wyświetlacza. Potwierdzanie zmian
bez spoglądania na wyświetlacz i odwracania uwagi od wykonywanej pracy.

ŁATWE KLONOWANIE

Szybkie kopiowanie ustawień między urządzeniami z serii XT400 lub XTNi i XT400 za
pomocą opcjonalnego kabla klonującego lub ładowarki wielostanowiskowej.

BEZLICENCYJNE
CZĘSTOTLIWOŚCI W PAŚMIE
PMR 446

Urządzenia działają bez abonamentu i opłat za połączenia na bezlicencyjnych
częstotliwościach w paśmie PMR 446, oferując 8 kanałów i wybierane przez użytkownika
kody PL zapewniające czystość sygnału.

PŁYNNE PRZEJŚCIE Z SERII XTNi

Radiotelefony z serii XT400 są kompatybilne ze wszystkimi radiotelefonami z serii XTNi.
Wykorzystują one te same częstotliwości, a ich profile programowania są zamienne.

WYBIERZ
RADIOTELEFON
Z SERII XT400
DOSTOSOWANY
DO POTRZEB
TWOJEJ FIRMY

XT460

XT420

SERIA XT400
CECHY I AKCESORIA

SPRAWDZONA
WYTRZYMAŁOŚĆ W
TRUDNYCH
WARUNKACH

Norma wojskowa 810 C, D, E, F i G oraz norma IP55 są być może
standardem dla innych producentów radiotelefonów, ale dla serii
XT400 stanowią dopiero punkt wyjścia. Firma Motorola poddaje te
urządzenia unikatowemu i morderczemu testowi przyspieszonego
zużycia. Rygorystyczny test laboratoryjny symuluje nawet
pięcioletnią eksploatację sprzętu w terenie. Radiotelefony z serii
XT400 są projektowane i produkowane tak, aby do minimum
ograniczyć koszty ewentualnych napraw i czas przestoju.

WYDAJNE
AKCESORIA
PRACA W
NADGODZINACH

ROZWIĄZANIA
AUDIO

Radiotelefon z serii XT400 można
parować z akcesoriami audio, które
usprawniają komunikację. Zdalny
mikrofon/głośnik oraz różne modele
słuchawek poprawią wyrazistość
dźwięku i umożliwią obsługę urządzenia
bez użycia rąk. Innowacyjne akcesoria
można dopasować do stylu pracy, a
nawet stroju użytkownika.

KABURY I
ZACZEPY

Radiotelefon z serii XT400 możesz
nosić tak, jak Ci wygodnie.
Kabura z obrotowym zaczepem
umożliwia ustawienie radiotelefonu
pod żądanym kątem. Możesz
się schylać, sięgać do trudno
dostępnych miejsc lub siadać, a
radiotelefon nie będzie Ci w tym
przeszkadzał.

ŁĄCZNOŚ

Możesz zarządzać radiotelefonami i
czasem, klonując zaprogramowane
funkcje i ustawienia menu za
naciśnięciem przycisku – przez
kabel klonujący lub ładowarkę
wielostanowiskową. Za pomocą
kabla połączysz urządzenie z
oprogramowaniem służącym do
programowania rożnych funkcji.

AKUMULATORY I ŁADOWARKI
Lekkie akumulatory litowo-jonowe
pozwalają na używanie radiotelefonu
nawet przez 20 godzin, czyli znacznie
dłużej niż trwa typowy dzień pracy.
Wielostanowiskowa ładowarka z diodami
informującymi o stanie akumulatorów
może ładować do 6 radiotelefonów
jednocześnie. Im mniejsza liczba
radiotelefonów w ładowarce, tym krótszy
czas ładowania.

Więcej informacji o solidnych radiotelefonach usprawniających codzienną pracę znajduje się na stronie poświęconej
radiotelefonom Motorola serii XT400: www.motorolasolutions.com/XTseries lub u przedstawicieli i autoryzowanych
partnerów firmy Motorola, których dane kontaktowe można znaleźć na stroniet www.motorolasolutions.com/contactus
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