MOTOROLA XTNİ PMR TELSİZ.

Güvenebileceğiniz performans.
Motorola XTNİ serisi telsizler size çalışanlarınızın etkinliğini ve verimliliğini artırarak işletmenize rekabetçi iletişim
avantajı sağlar. Ucuz ve kullanımının kolay olmasıyla XTNİ serisi telsizler işlerinizin zamanında olmasını, iş verimliliğinin
artmasını ve artırmış müşteri memnuniyeti ile geniş güvenlik sağlar. Aynı frekansta ve kodda olan tüm telsizlerle
uyumludur. Çok yönlü XTNİ serisi telsizlerin ihtiyaçlarınızı karşılaması için tüm aksesuarları mevcuttur.

Sıradışı Ses Kalitesi
2000mW ses çıkış gücü, hoparlör manyetik alan azaltımı, rüzgar ses önleyicisi ve gelişmiş RF özellikleriyle Motorola
XTN serisi telsizlerden %30 daha üstün ses kalitesi sunar.

Sağlam ve Suya Dayanıklı
Askeri 810 C,D,E ,F ve IP54/55 Standartlarına uyumuyla çarpmalara, yağmura, neme, tuza, kum/toza, ısı
değişikliklerine, yüksek ısı ve alçak ısıya dayanıklıdır.

Müşteri Program Yazılımı
(CPS)* Kullanıcıya sunduğu programlama özellikleriyle kullanıcı tarama, kanal/PL kodları seçimi, çağrı tonları, zaman
bitti sayaçı ve telsiz özelliklerini klonlama gibi tüm istediği özelliklere ulaşabilir.

Göstergesiz ve göstergeli modelleri
XTNi temel kullanım özelliklerinin yanı sıra XTNiD modeli ileri kullanım olanakları ve fonksiyonları sunar.

Güç ve Kapsama**

500 Mw UHF – bölgenin ve kullanım şartlarına göre 9 kilometreye kadar kapsama alanı sağlar.

Lisans Gerektirmeyen Frekanslar
Resmi kayıt ve ücret gerektirmeden lisansız frenkanslardan 8 kanal üzerinden ve kullanıcı tarafından seçilebilir PL
kodlarıyla net ve anlaşılır ses iletimini sağlar.

Üç renkli LED arayüzü
Uygun arayüzü ile kullanıcıya değişik telsiz özelliklerini ve durumlarını tanımlama olanağı tanır.

Esnek ve Uzun Ömürlü Batarya Çözümleri
XTNi serisi Li-Ion batarya paketleri uzun ömürlülük ilkeleri göz önünde bulundurularak tasarımlanmış ve üretilmiştir.
Modeller standart batarya ve Li-Ion batarya seçenekleri ile sunulmaktadır. Tüm telsizler opsiyonel bir alkaline batarya kiti
ile alkaline bataryalarla da kullanılabilinir.

Kolay Klonlama
Telsizden telsize klonlama kablosu veya Çoklu şarj cihazı ile kolayca ayarların kopyalanması sağlanabilir. (İki
aksesuarda ayrıca satılır.)

İleri Ses Aktivasyonu (VOX)
Kullanıcıya eller serbest kullanım seçeneği tanır.

Genel Özellikler:













16-kanal konumu/kod seçimi
Aksesuar mikrofon kazançı
Otomatik tarama
Batarya koruma
8 kanal
USB CPS(müşteri program yazılımı) arayüzü
Telsiz mikrofon kazançı
Tarama ve Tarama Listesi
Scramble
Zaman Aşımı Sayacı
XTN aksesuarları ile uyumluluk
XTN frekansları ile uyumluluk

* CPS (müşteri program yazılımı) opsiyonel bir aksesuar olarak mevcuttur içinde bir adet USB kablo barındırır.
Windows® Vista, XP, Windows 2000 uyumludur.
** Kapsama alanı coğrafi bölgeye,şartlara ve kullanılan modele göre değişkenlik gösterebilir.

