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MOTOTRBO DP1400 –
PŘÍSLUŠENSTVÍ

OSVOBOĎTE SE A PRACUJTE EFEKTIVNĚJI
Ať jste kdekoliv a děláte cokoli, radiostanice
MOTOTRBO™ vám umožní jasnou, koordinovanou
komunikaci i na rušném pracovišti. K vynikajícím pracovním výkonům potřebujete příslušenství, které dokonale
odpovídá vaší radiostanici MOTOTRBO a opravdu vyhovuje danému pracovnímu prostředí. Proto je důležité
používat s mobilními radiostanicemi DP1400 pouze
příslušenství testované a certifikované společností Motorola. Jen toto příslušenství je totiž navrženo, sestaveno a testováno s těmito radiostanicemi, aby byl zajištěn
optimální výkon a fungování.

Pouze příslušenství Motorola vám umožní využít maximální potenciál té nejvyspělejší digitální radiové platformy - radiostanic MOTOTRBO. Ať už tedy půjdete kolem
výrobní linky, po hotelové chodbě nebo po skladišti,
budete moci díky nošení pohodlného a vhodného příslušenství pracovat snadněji a efektivněji. Používejte naše
prvotřídní radiostanice s příslušenstvím pro DP1400
a dosáhnete ještě větší produktivity a úspor.
Při společném použití přehodnotíte, co je příslušenství
a co je nutnost.
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OPTIMALIZOVÁNO PRO DIGITÁLNÍ RADIOSTANICE
Vždy používejte pouze příslušenství Motorola opatřené tímto
symbolem. Ten značí, že dané příslušenství bylo optimalizováno
pro použití v digitálním i analogovém režimu. Veškeré příslušenství s tímto symbolem je certifikováno a schváleno pro použití
s přenosnými radiostanicemi DP1400.

SLUCHÁTKA, SLEDOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A EXTERNÍ MIKROFONY

ABY SE PERSONÁL NEROZPTYLOVAL PŘI PRÁCI

Široká nabídka stylů, které se přesně přizpůsobí způsobu vaší
práce – od diskrétních zvukovodů a transparentních sluchátek
do ucha po modely přes ucho. Díky PTT tlačítku umístěném na
hlavním kabelu je toto příslušenství snadno přístupné, kdykoliv
je třeba, takže se můžete soustředit na svou práci. Vyberte si
z širokého spektra sledovacích sad a sluchátek s mikrofonem,
které vám umožní diskrétní komunikaci.

PMMN4013
PMLN6535

SLUCHÁTKA
PMLN6533

Sluchátko s kombinovaným mikrofonem a PTT tlačítkem

RLN4761 / RLN4764

Střední průhledné, pohodlné sluchátko do ucha (pravé/levé ucho)

PMLN6535

Sluchátko ve tvaru D s mikrofonem a PTT tlačítkem

RLN4762 / RLN4765

Velké průhledné, pohodlné sluchátko do ucha (pravé/levé ucho)

BDN6720

Ohebný přijímač do ucha (pouze příjem)

5080370E97

Náhradní standardní transparentní pryžové nástavce
do ucha pro RLN6242, balení po 25 ks

PMLN6532

Otočné sluchátko Mag One s mikrofonem a PTT
tlačítkem na kabelu

RLN6242

Náhradní transparentní zvukovod pro rychlé odpojení
s 1 transparentním pryžovým nástavcem
(pro PMLN6530/PMLN6445)

PMLN6534

Sluchátko Mag One do ucha s mikrofonem,
PTT tlačítkem a spínačem VOX na kabelu

EXTERNÍ MIKROFONY S REPRODUKTOREM

PMLN6531

Přijímač do ucha Mag One s mikrofonem,
PTT tlačítkem a spínačem VOX na kabelu

PMMN4029

Větruodolný externí mikrofon s reproduktorem,
voděodolný (iP57)

PMLN6537

Sluchátko Mag One s mikrofonem před ústa a PTT
tlačítkem a spínačem VOX na kabelu

PMMN4013

Větruodolný externí mikrofon s reproduktorem,
konektor 3,5 mm audio jack (iP54)

7580372E11

Náhradní polštářek sluchátka (pro BDN6720A)

PMMN4092

Externí mikrofon s reproduktorem Mag One

SLEDOVACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

EXTERNÍ MIKROFONY S REPRODUKTOREM – PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sledovací sady

MDRLN4885

Kryté sluchátko pouze pro příjem se spirálovým kabelem

PMLN6530

2drátová sledovací sada s transparentním zvukovodem, černá

MDRLN4941

Kryté sluchátko pouze pro příjem s transparentním
zvukovodem a pryžovým nástavcem do ucha

PMLN6445

2drátová sledovací sada s transparentním zvukovodem, béžová

WADN4190

Ohebné sluchátko pouze pro příjem

PMLN4620

Sluchátko ve tvaru D pouze pro příjem

Sledovací příslušenství a náhradní díly
RLN4760 / RLN4763

Malé průhledné, pohodlné sluchátko do ucha
(pravé/levé ucho)

NÁHLAVNÍ SADY S PŘÍJMEM PŘES SPÁNKOVOU KOST

ABYSTE SLYŠELI POUZE TO, CO POTŘEBUJETE

Sady s příjmem přes spánkovou kost poskytují čistý zvuk,
aniž by došlo k zakrytí uší. Vzhledem k tomu, že pohodlně sedí
na vašich spáncích, umožňují tyto sady snadnou komunikaci
a současné nošení ochrany sluchu či ponechání nezakrytých
uší, abyste slyšeli, co se děje kolem vás.

NÁHLAVNÍ SADA S PŘÍJMEM PŘES SPÁNKOVOU KOST
PMLN6541

Lehká náhlavní sada s příjmem přes spánkovou kost, mikrofonem a PTT tlačítkem

PMLN6541
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KOMFORT PO CELÝ DEN

NÁHLAVNÍ SADY
Naše lehké náhlavní sady poskytují trvalý komfort a naše
odolné náhlavní sady umožňují komfortní ochranu sluchu
v hlučných prostředích. I v případě, že vaše týmy pracují
přesčas a plní regály či obsluhují výrobní linku, mohou vždy
spolehlivě komunikovat. Odolné náhlavní sady pak nabízejí
vyšší odolnost a ochranu pro drsnější a hlučnější prostředí.

PMLN6538

PMLN6539

NÁHLAVNÍ SADY

NÁHRADNÍ DÍLY PRO ODOLNÉ NÁHLAVNÍ SADY

PMLN6538

Lehká náhlavní sada, přes hlavu, jedno sluchátko
s otočným mikrofonem před ústa

PMLN6542

Náhlavní sada Mag One Ultra-Lite, za hlavu, nastavitelná
s mikrofonem před ústa a PTT tlačítkem na kabelu

PMLN6539

Středně těžká náhlavní sada přes hlavu se dvěma
sluchátky a otočným mikrofonem před ústa s funkci
filtrace šumu

PMLN6540

Těžká náhlavní sada za hlavu se dvěma sluchátky
(kompatibilní s pracovní přilbou), mikrofonem před ústa
s funkcí filtrace šumu, PTT tlačítkem na kabelu a 24dB
redukcí šumu

REX4648

Náhradní pěnový kryt proti větru a polstrování
(pro PMLN6538)

PMLN6540
75012068001 - Pěnové těsnění sluchátek
15012094001 - Plátěné potahy sluchátek
4204004K01 - Popruh přes hlavu

6775998M01 - O-kroužek mikrofonu
3578010A01 - Kryt náhlavní sady proti větru
7575999M01 - Polštářek k brýlím

PMLN6539
75012068001 - Pěnové těsnění sluchátek
15012094001 - Plátěné potahy sluchátek

5080548E02 - Kryt náhlavní sady proti větru
3280376E35 - O-kroužek mikrofonu

HODNOTA A VŠESTRANNOST V JEDNOM

MAG ONE
Když potřebujete cenově dostupné řešení pro uživatele v nenáročném prostředí, věřte značce Mag One, jediné řadě příslušenství
testovaného a certifikovaného společností Motorola. Toto příslušenství zvýší hodnotu vašich radiostanice, aniž by narušilo rozpočet
a skvěle se hodí pro týmy pracující v pohostinství, maloobchodě či
týmy ostrahy.

BATERIE A NABÍJEČKY
Plusem je, že můžete znovu použít všechny baterie a nabíječky ze
svých stávajících přenosných radiostanic z řady Commercial. Jelikož
jsou baterie MOTOTRBO prokazatelně odolné („Proven Though“),
splní všechna očekávání a jsou odolnější než ostatní baterie, dokázaly v laboratoři test po testu odolat nárazům, úderům, pádům
a vibracím a předčily baterie ostatních značek. Vyberte si z široké
palety nabíječek, včetně extra rychlých nabíječek či nabíječek pro
více radiostanic, které zvládnou nabíjet až šest baterií současně.

BATERIE

PMLN6531

PMLN6534

ÚSPĚŠNOST V TESTECH OSVĚDČENÝCH ODOLNÝCH BATERIÍ
98%

MOTOROLA
POWER PRODUCTS
MULTIPLIER
HONEYWELL

53%
47%
52%

Detaily najdete na stránce motorolasolutions.com/emea/proventough.

NABÍJEČKY NA JEDNU A VÍCE JEDNOTEK

PMNN4251

Baterie NiMH 1400 mAh (CE)

NNTN8351

Nabíječka na více jednotek 220 V s UK zástrčkou

PMNN4253

Tenká (Slim) baterie Li-Ion 1600 mAh (CE)

NNTN8352

Nabíječka na více jednotek 220 V s Euro zástrčkou

PMMN4254

Vysokokapacitní baterie Li-Ion 2300 mAh (CE)

PMLN5191

Nabíječka na jednu jednotku, SMPS UK zástrčka CE

NNTN4851

Baterie NiMH 1400 mAh

PMLN5192

Nabíječka na jednu jednotku, SMPS Euro zástrčka CE

NNTN4970

Tenká Li-Ion baterie 1600 mAh

PMLN5193

Nabíječka na jednu jednotku, SMPS USA zástrčka CE

NNTN4497

Vysokokapacitní baterie Li-Ion 2250 mAh
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NOŠENÍ RADIOSTANIC

SNADNÁ OCHRANA, KTEROU VŽDY NAJDETE

Překvapí vás, kolik času ušetříte, když budete mít radiostanici
vždy na jednom místě. Naše portfolio příslušenství obsahuje
kožená i nylonová pouzdra, která vaši radiostanici ochrání v
náročných podmínkách, přičemž ji budete moci vždy snadno
najít a použít.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NOŠENÍ

PROGRAMOVACÍ A TESTOVACÍ KABELY

RLN5383

Pevné kožené pouzdro s 3“ pevným poutkem na pásek a D-kroužky

PMKN4128

RLN5384

Pevné kožené pouzdro s 2,5“ otočným poutkem na pásek a D-kroužky

ANTÉNY

RLN5385

Pevné kožené pouzdro s 3“ otočným poutkem na pásek a D-kroužky

UHF antény

HLN9701

Nylonové pouzdro s 3“ pevným poutkem na pásek a D-kroužky

PMAE4016

Širokopásmová prutová UHF anténa (403-520 MHz), 17 cm

RLN5644

2” klip na opasek

PMAE4002

Krátká UHF anténa (403-433 MHz), 9 cm

HLN8255

3” klip na opasek

PMAE4003

Krátká UHF anténa (430-470 MHz), 9 cm

4280483B03

Náhradní 2,5” otočné poutko na pásek

VHF antény

4280483B04

Náhradní 3” otočné poutko na pásek

NAD6502

VHF anténa Heliflex (146-174 MHz), 15 cm

HLN6602

Univerzální hrudní sada

PMAD4012

Krátká VHF anténa (136-155 MHz), 9 cm

NTN5243

Nastavitelný nylonový nosný popruh (upevnění na D-kroužky)

HAD9742

Krátká VHF anténa (146-162 MHz), 9 cm

RLN4570

Hrudní sada Break-a-way

HAD9743

Krátká VHF anténa (162-174 MHz), 9 cm

RLN4815

Užitkové pouzdro na radiostanice

HLN9985

Nepromokavý obal

RLN5500

Upevňovací sada, poskytuje dodatečnou ochranu při
připevňování příslušenství k radiostanici

TDN9327

Závěs radiostanice pro dveřní panely do 7 cm

TDN9373

Dveřní závěs pro radiostanice a dveřní panely od 7 cm do 8,3 cm

Přenosný programovací kabel

Více informací o příslušenství k radiostanicím MOTOTRBO™ DP1400
najdete na adrese motorolasolutions.com/mototrbo nebo kontaktujte nejbližšího
zástupce nebo autorizovaného partnera společnosti Motorola prostřednictvím
adresy motorolasolutions.com/contactus.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS a stylizované logo M jsou obchodní známky nebo registrované obchodní
známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC a používají se v licenci. Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem jejich příslušných vlastníků. © 2013 Motorola Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena.
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