PRODUKTSPESIFIKASJONER
MOTOROLA CLP PMR446 ULISENSIERT TOVEISRADIO

HOLD KONTAKT MED STIL

MOTOROLA
CLP-TOVEISRADIO
Enten du sjekker inn gjester eller
kontrollerer butikkens varelager,
så ønsker du diskrete og holdbare
enheter som sikrer at teamet ditt,
hele tiden og på en behagelig måte,
er i kontakt med hverandre. Motorola
CLP PMR446 ulisensierte toveisradio
leverer alt dette og mer med sin lille
størrelse, lette design, enkle “trykkfor-å-snakke”-knapp, krystallklare
lyd og komfortable ørepropper. Nå
kan teamet ditt umiddelbart komme i
kontakt med hverandre og raskt ta fatt i
kundehenvendelser, slik at dere kan yte
bedre kundeservice.
ENKEL OG ELEGANT
Fra kjøkkenet til lageret kombinerer vår CLP kompaktradio
eksepsjonell ytelse med stilig bærbarhet. Den er liten,
lett og enkel i bruk, med en stor “trykk-for-å-snakke”knapp som det er lett å få tilgang til. Og med en innebygd
antenne, er det ingenting som gjør at radioen for større
volum eller kommer i veien. I tillegg har den et smart
statusvisningslys som skifter farge for å indikere kanal,
sending, mottak, skanning og batteristatus.

STERK OG KLAR LYD
Motorola CLP-radio gjør kommunikasjon til en lek
i støyende omgivelser. Uansett om teamet ditt
kommuniserer i en travel restaurant, hotell eller butikk, og
med et utvalg av komfortable, diskret ørepropper, kan du
være sikker på at samtalene deres er private og diskret.

HOLDBARHET SOM VARER DAG UT OG
DAG INN
Med et innovativt og holdbart design utviklet spesielt for
butikk-, hotell- og restaurantmiljøer, er CLP godt rustet til
å tåle dine travleste dager og tyngste brukere. CLP-ens
robuste polykarbonatdeksel har innebygde antimikrobielle*
egenskaper som hemmer veksten av bakterier og mugg på
radioens overflater. CLP bruker et litiumionbatteri som kan
gi opptil 14 timer taletid, hvilket gjør at CLP-en er et ideelt
kommunikasjonsverktøy for lange arbeidsøkter.

PERSONLIGGJØR OG TILPASS
CLP tilbyr stor allsidighet for dine ansatte og din
virksomhet. Fest CLP-en til en magnetisk klemme eller
et belte, og den komplementerer enhver garderobe
eller uniform. Tilpass radioinnstillinger med Motorolas
programvare for kundeprogrammering - Customer
Programming Software (CPS), slik at CLP-ens ytelse
matcher dine krav.

Generelle funksjoner:
• R ekkevidden dekker opptil
6 etasjer eller 7 400 m2 **.
• 8 kanaler med PL-koder som
kan tilpasses (via CPS)
• S tor, sentrert “trykk-forå-snakke”-knapp med
teksturert overflate for
enkel tilgang
• Smart statusvisning - viser
aktiv kanal, radiosending
og -mottak, skanning og
batteristatus
• S temmeaktivert
menysystem
• Elegant og kompakt design
• Antimikrobiell beskyttelse*
• E n pins synkronisert port
for tilbehør
• O vervåkings-/
skanningsmodus
• VOX
• Opptil 14 timers batteritid
• 500 mW strømoverføring
• U tstyrt med oppladbare
litiumionbatterier, lader,
(strømadapter for EU og
Storbritannia), øreplugger
og dokumentasjon
• Komplett utvalg av valgfrie
tilbehør

PRODUKTSPESIFIKASJONER
MOTOROLA CLP PMR446 ULISENSIERT TOVEISRADIO

SPESIFIKASJONER FOR MOTOROLA CLP-TOVEISRADIO
CLP446

GENERELLE SPESIFIKASJONER
Frekvensbånd
Rekkevidde
Kanalkapasitet
Kanalbåndbredde
PL-koder
DPL-koder
Gjennomsnittlig batteritid ved 5/5/90-syklus
med standard litiumionbatteri BT60 1130 mAh
med høykapasitets litiumionbatteri BT90 1800 mAh
Radioens dimensjoner (H x B x D):
Radio med standard litiumionbatteri BT60

PMR446
7 400 m2 / 6 etasjer**
8
12,5 kHz
39 standard + 6 tilpassede
84 standard + 84 inverterte + 6 tilpassede
9
14
88 x 50 x 19 mm
3,5 x 2,0 x 0,75 tommer
88 x 50 x 24 mm
3,5 x 2,0 x 0,96 tommer

Radio med høykapasitets litiumionbatteri BT90
Vekt
Radio med standard litiumionbatteriBT60
Radio med høykapasitets litiumionbatteri BT90
RADIOSENDER
RF-utgang
Frekvensstabilitet
Distorsjon og overtoner
FM brumstøy: ved 12,5 kHz uten kompandering
Modulasjonsbegrensning: ved 12,5 kHz
Styrke fra nabokanal
Uønsket stråling ved 12,5 kHz
Lydfrekvensgang (0,3 - 3,0 kHz)
Lydforvrengning
RADIOMOTTAKER
Følsomhet (12 dB SINAD)
Nabokanalselektivitet: ved 12,5 kHz
Intermodulasjonsavvisning
Avvisning av uønsket stråling (blokkering ved 1 MHz)
Lydforvrengning
CSQ brumstøy ved 12,5 kHz
PL brumstøy ved 12,5 kHz
DPL brumstøy ved 12,5 kHz
Uønsket stråling (< 1 GHz)
Uønsket stråling (> 1 GHz)
Lydutgang ved < 5 % distorsjon

MILITÆRE STANDARDER

METODE

Lavt trykk
Høy temperatur
Lav temperatur
Temperatursjokk
Solstråling
Vibrasjon
Støt
Miljøspesifikasjoner
Driftstemperatur
Støt og vibrasjoner
Støv og fuktighet

500.1
501.1
502.1
503.1
505.1
514.2
516.2

PROSEDYRE
810 - C
1
1, 2
1
1
1
8, 10
1, 2, 5

67,5 g (2,38 oz)
85,3 g (3,0 oz)
0,5 watt
< 2,5 ppm
< - 45 dBc
- 40 dB
± 2,5kHz
60 dBc
< - 20 dBm
+1 til - 3 dB
< 2%
122 dBm (0,18 uV)
60 dB
60 dB
80 dB
< 5%
- 50 dB
- 50 dB
- 45 dB
< - 54 dBm
< - 52 dBm
0,5 W ved 8 ohm

METODE
500.2
501.2
502.2
503.2
505.2
514.3
516.3

PROSEDYRE
810 - D
2
1, 2
1, 2
1
1
1
1, 4

METODE
500.3
501.3
502.3
503.3
505.3
514.4
516.4

PROSEDYRE
810 - E
2
1, 2
1, 2
1
1
1
1, 4

METODE
500.4
501.4
502.4
503.4
505.4
514.5
516.5

PROSEDYRE
810 - F
1
1, 2
1, 2
1
1
1
1

METODE
500.5
501.5
502.5
503.5
505.5
514.6
514.6

PROSEDYRE
810 - G
1
1, 2
1, 2
1
1
1
1

-30 ºC til +60 ºC (radio)
Polykarbonatdeksel, overholder EIA 603
Tilfredsstiller EIA 603

Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Alle viste spesifikasjoner er typiske. Radioen oppfyller gjeldende forskriftskrav. Radiofrekvenser er avhengig av tilgjengelighet.
* De antimikrobielle egenskapene beskytter ikke brukere eller andre mot bakterier, virus, mikroorganismer eller andre sykdomsfremkallende organismer. Rengjør alltid produktet grundig før og etter
hver bruk. Gjelder ikke tilbehør.
** Rekkevidden som oppnås vil variere avhengig av terreng og lokale forhold.

For mer informasjon om hvordan Motorola CLP-toveisradio kan styrke din bedrift, besøk oss på nett på:
www.motorolasolutions.com/emea/clp eller finn din nærmeste Motorola-representant eller autoriserte
partner på: www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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