
Radiotelefon bazowy MOTOROLA GM-360
Ze względu na swą niespotykaną uniwersalność, radiotelefon 

GM360 jest niezbędnym wyposażaniem w nowoczesnych firmach. 

Jego głównym atutem jest możliwość dostosowania do aktualnych 

potrzeb. W razie konieczności radiotelefon ten można łatwo zapro-

gramować w terenie, dodając lub usuwając pewne funkcje.

Wszechstronne rozwiązanie dla organizacji zatrudniających pra-

cowników terenowych. Łatwy w obsłudze radiotelefon GM360 ofe-

ruje szeroki zestaw funkcji, które można z łatwością dostosować do 

potrzeb łączności rozwijającej się floty pojazdów.

Poza funkcjami radiotelefonu GM-340, GM3-60 ma alfanume-

ryczny wyświetlacz, umożliwiający korzystanie z wielojęzycznych 

menu, identyfikacji osoby dzwoniącej, książki adresowej, zegara 

oraz przypomnień. Na wyświetlaczu jest widoczny także wskaźnik 

mocy sygnału. Przycisk połączenia ratunkowego zapewnia lepszą 

ochronę osobom pracującym w niebezpiecznych warunkach.

Zainstalowanie zewnętrznego głośnika umożliwia pracę w try-

bie megafonu.

Ze względu na swą niespotykaną gdzie indziej uniwersalność, 

radiotelefon GP-360 jest niezbędnym wyposażeniem w rozwi-

jających się firmach. W razie potrzeby można go programować

w terenie, w celu dodania lub usunięcia funkcji. Czy to w błocie 

na budowie, czy na puszystym dywanie eleganckiego hotelu, naj-

lepszym radiotelefonem jest Radiotelefon Uniwersalny. On rozwi-

ja się wraz z użytkownikiem.

Radiotelefon GP-360 posiada funkcję sygnalizacji ratunkowej, 

która może zostać skonfigurowana tak, aby wezwania o pomoc 

były wysyłane do określonej osoby lub grupy osób za jednym na-

ciśnięciem jasno-pomarańczowego przycisku alarmowego.

Funkcje radiotelefonu GP-360 można dostosować do zmienia-

jących się wymagań biznesowych, stosując dodatkowe płytki. Są 

to m.in. rejestrator głosu dla poczty głosowej lub płytki szyfrowa-

nia dla większego bezpieczeństwa.

Popularny radiotelefon GP-340 jest idealnym rozwiązaniem dla ła-

twej komunikacji w zespole. Łączność radiotelefoniczna zwiększa 

wydajność pracy i może stanowić część stosowanego w firmie sy-

stemu BHP, co ma szczególne znaczenie dla osób pracujących sa-

motnie bądź z dala od zespołu.

W uzupełnieniu do funkcji radiotelefonu GP-320, GP-340 

posiada funkcję sygnalizacji ratunkowej, która może zostać 

skonfigurowana tak, aby wezwania o pomoc były wysyłane do 

określonej osoby lub grupy osób za jednym naciśnięciem jasno-

pomarańczowego przycisku alarmowego.

Funkcje radiotelefonu GP-340 można dostosować do zmienia-

jących się wymagań biznesowych, stosując dodatkowe płytki. Są 

to m.in. rejestrator głosu dla poczty głosowej lub szyfrowanie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa.

Do GP-340 oferowanych jest wiele oryginalnych akcesoriów 

Motorola (futerały i paski, słuchawki i zestawy nagłowne, akumu-

latory i ładowarki), umożliwiających dostosowanie go do wyma-

gań użytkownika.

Radiotelefon nasobny MOTOROLA GP-340
Sygnalizacja: PL i 5-tonowa

Kanały: 16

Dodatkowe płytki: opcjonalnie

Klawiatura: nie

Wyświetlacz: nie

Przycisk alarmowy: tak

Żywotność baterii: maks. 14 godzin

MilSpec: 810 C,D,E

Iskrobezpieczny: tak (FM)*

* wybrane podwersje

Radiotelefon nasobny MOTOROLA GP-360

Sygnalizacja: PL i 5–Tone

Kanały: 255

Dodatkowe płytki: opcjonalnie

Klawiatura: ograniczona

Wyświetlacz: alfanumeryczny

Przycisk Alarmowy: tak

Żywotność baterii: maks. 14 godzin

MilSpec: 810 C,D,E

Iskrobezpieczny: tak (FM)*

* wybrane podwersje

GM-360 obsługuje także DTMF. Funkcja ta pozwalająca na od-

bieranie połączeń telefonicznych (przy zastosowaniu odpowiednie-

go interefjsu), jest coraz ważniejsza dla utrzymania kontaktu z klien-

tami, dostawcami i współpracownikami.

GM-360 wspierany jest przez szereg oryginalnych akcesoriów 

firmy Motorola, m.in. mikrofony, głośniki, zdalne przełączniki PTT 

oraz zestawy do montażu w pojazdach i na biurku, dla większej wy-

gody użytkowników.

Do GP-360 oferowanych jest wiele oryginalnych akcesoriów 

MOTOROLA (futerały i paski, słuchawki i zestawy nagłowne, aku-

mulatory i ładowarki), umożliwiających dostosowanie go do wy-

magań użytkownika.

SWIATŁO, DŹWIĘK, ŁĄCZNOŚĆ
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