Acessórios do EP150
Aumente ainda mais os ganhos de produtividade proporcionados pelos rádios
EP150 com estes acessórios convenientes e que economizam tempo:
Microfone com alto-falante remoto
53862

A conveniência de falar e ouvir sem ter de pegar nas
mãos o rádio bidirecional Motorola, que se encaixa
facilmente na camisa ou no colarinho.
Bateria de lítio-íon de capacidade ultra alta
RLN6308

A bateria recarregável de capacidade ultra alta
assegura até 26 horas de uso por carga completa
nos modelos de 2 Watts.
Carregador múltiplo
RLN6309		

O pacote do
Rádio EP150 Padrão inclui:
• Um rádio bidirecional EP150 on-site para empresas
• Bateria de Li-Ion
• Clip de cinto
• Adaptador para carga
• Carregador tipo drop-in
• Guia do Usuário
• Folha de Segurança
Motorola: você conhece, você confia
Há mais de 75 anos, a Motorola é um dos líderes na
criação de comunicação sem fio estado-da-arte. Os
rádios bidirecionais on-site EP150 reafirmam esse
padrão superior. Cada rádio e acessório tem garantia
limitada sobre peças e serviços. Assim, ao selecionar
o EP150, você experimentará a mesma qualidade
excepcional que passou a esperar de todos os
produtos da Motorola.

Permite dar carga em até seis rádios e/ou baterias
em uma única saída. Também fornece um local
central de armazenamento dos rádios ao fim dos
turnos.
Cabo de cópia rádio-a-rádio
RLN6303

Economiza tempo copiando toda as definições de
programação e menu de usuário ao toque de um
botão.
Cabo de programação CPS
RKN4155

Dá conectividade ao software de CPS para diversas
funções de programação. O software de CPS é
compatível com Windows® XP e Windows 2000.
Estojo em couro
RLN6302

Durável, ol estojo em couro garante proteção extra
em ambientes de trabalho agressivos, sem afetar a
facilidade de operação.

Informações adicionais:
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