
MOTOROLA P165 MOTOROLA P185

Radiotelefony MOTOROLA P165 / P185
W ZESTAWIE:
• radiotelefon

• akumulator NiMH PMNN4082

• antena NAD6502

• ładowarka biurkowa

• zaczep do paska

Funkcjonalne, ergonomiczne, kompaktowe i przystępne cenowo 

– dzięki tym zaletom nowe radiotelefony przenośne P100 firmy 

MOTOROLA stanowią atrakcyjną ofertę, skierowaną do szerokie-

go grona użytkowników. Są idealne dla przedsiębiorstw z bran-

ży przemysłu lekkiego, handlu detalicznego, turystyki i zarządza-

nia nieruchomościami. Wytrzymałe radiotelefony, charakteryzujące 

się niewielką masą i bogatym zestawem funkcji, pomagają firmom 

zwiększyć wydajność pracy i zmaksymalizować produktywność.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE:
• 99 kanałów zapewnia większą elastyczność zarządzania gru-

pami połączeń. 

• 5 programowalnych przycisków zapewnia łatwy dostęp za 

jednym naciśnięciem przycisku do maksymalnie 10 funkcji. 

• Wbudowana opcja VOX umożliwia obsługę bez używania rąk, 

co zwiększa bezpieczeństwo i wydajność pracy. 

• Szyfrowanie głosu przez inwersję (Voice inversion scram-
bling) zwiększa prywatność. 

• Programowanie za pomocą przedniego panelu ułatwia

obsługę. Nie jest potrzebne żadne oprogramowanie kompu-

terowe. 

• Nawet 11 godzin pracy na akumulatorze w przypadku stan-

dardowego akumulatora litowo-jonowego. 

• Zaawansowana technologia redukcji interferencji oraz kom-
presji/dekompresji (companding) zwiększa czystość dźwięku. 

• Obejście przekaźnika umożliwia komunikację, nawet jeśli prze-

kaźnik nie jest używany. 

• Identyfikacja PTT pokazuje na wyświetlaczu LCD alias ra-

diotelefonu nadającego, eliminując konieczność identyfikacji 

głosowej. 

• Selektywne kodowanie i dekodowanie połączeń pozwala 

użytkownikom na wybieranie poszczególnych osób lub połą-

czeń grupowych bez angażowania innych jednostek. Redukuje 

to zajętość kanału, spowodowaną przez niepotrzebne rozmo-

wy między użytkownikami. 

• Kodowanie i dekodowanie powiadomień o połączeniu po-

wiadamia użytkownika lub grupę, że ktoś się chce z nimi skon-

taktować. 

Klienci mają do wyboru modele z klawiaturą uproszczoną 

(P165*) lub pełną klawiaturą alfanumeryczną (P185* – na zdjęciu 

obok), mogą więc dobrać radiotelefony zależnie od profilu swo-

jej działalności. Oczywiste jest, że przenośne modele serii P100 

spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania jakości Motoroli. 

Przeszły one test przyspieszonego zużycia (Accelerated Life Test). 

Są też zgodne z normami MIL Spec 810C, D, E oraz F, co oznacza, 

że są odporne na wysokie temperatury, uderzenia, wibracje i pył. 

Obudowy wykonano w klasie ochrony IP54, dzięki czemu urzą-

dzenia mogą być wykorzystywane w zapylonych i wilgotnych śro-

dowiskach.

* Radiotelefony P165 i P185 są zgodne z wymaganiami dyrektywy 

R&TTE, dzięki czemu mogą być używane w UE.

SWIATŁO, DŹWIĘK, ŁĄCZNOŚĆ
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