POWIEDZ WIĘCEJ. ZRÓB WIĘCEJ.
WYBIERZ ŁĄCZNOŚĆ CYFROWĄ.
Radiotelefony serii XT600d – bez zezwoleń
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SERIA
XT600d
TWOJA
CYFROWA
PRZEWAGA
W BIZNESIE
NIEUSTANNIE
POSZUKUJESZ
SPOSOBÓW, ABY
WCIĄŻ BYĆ
KONKURENCYJNYM.
A GDYBY TWOJE
RADIOTELEFONY
DAWAŁY CI TĘ
PRZEWAGĘ?

GŁÓWNE FUNKCJE I CECHY
• Rozbudowane wywołania
w trybie cyfrowym
• Zdalny nasłuch i sterowanie
radiotelefonami
• Pełna klawiatura do wysyłania
wiadomości tekstowych
• Nagrywanie i odtwarzanie
dźwięku
• Moc wyjściowa audio 1.5W
• Możliwość pracy w mieszanej
flocie w trybie analogowym

• Wyświetlacz LCD
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Radiotelefony serii XT600d są idealne
dla organizacji, które rozumieją, że
natychmiastowa łączność daje im
przewagę konkurencyjną.
Zaprojektowane do pracy w biznesie
radiotelefony serii XT600d są
wyposażone w pełną gamę funkcji
ułatwiających łączność i
zwiększających produktywność
Twojego zespołu.
Zacznijmy od rozbudowanych wywołań
cyfrowych. Możesz dotrzeć dokładnie do
tych, do których potrzebujesz – do
pojedynczej osoby, do grupy, lub do całej
organizacji..
Ponieważ personel jest często bardzo
rozproszony, ważna jest też kontrola.
Seria XT600d pozwala na zdalne
monitorowanie radiotelefonów, wysyłanie
ostrzeżeń, a nawet blokowanie
radiotelefonów, jeśli zostaną zagubione.
Rozumiemy, że dzisiejsze firmy potrzebują
więcej niż jednego sposobu komunikacji.
Pełna klawiatura pozwala na wysyłanie
wiadomości tekstowych, dzięki czemu
szczegółowe informacje są przesyłane
poprawnie.
Radiotelefony serii XT600d umożliwiają
nagrywanie i odtwarzanie rozmów dla
potrzeb szkoleniowych i kontrolnych.
Możesz cieszyć się krystalicznie czystym
dźwiękiem i płynną łącznością. Masz też
możliwość dodania cyfrowych
radiotelefonów. XT600d do istniejącej
floty analogowej, pozwalając na
modernizację na Twoich warunkach.
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UKIERUNKOWANE
ROZMOWY
PERSONEL MAGAZYNOWY, SPRZEDAWCY CZY
PRACOWNICY BIUROWI – MOŻESZ ZWRACAĆ SIĘ
TYLKO DO TYCH OSÓB, DO KTÓRYCH POTRZEBUJESZ.
Zapisz do 512 kontaktów i wywołuj poszczególne osoby wybierając je z listy
lub naciskając zaprogramowany przycisk szybkiego wybierania.
Możesz wywoływać maksymalnie 16 zespołów lub wydziałów, albo tylko jeden.
A jeśli jest jakaś pilna sprawa, możesz wywołać wszystkich dostępnych pracowników
naraz.
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MONITOROWANIE
I ZARZĄDZANIE
PERSONELEM
MONITOROWANIE
PRACOWNIKÓW W
TERENIE JEST
KLUCZOWE DLA
BEZPIECZEŃSTWA I
SUKCESU.
Seria XT600d daje Ci niezbędne
możliwości kontroli na odległość.
Na przykład: kierownik budowy
może zdalnie uruchomić mikrofon
i nadajnik w radiotelefonie
operatora dźwigu, który nie
odpowiada na wywołania. W ten
sposób może sprawdzić sytuację
operatora i natychmiast wiedzieć,
czy wszystko jest w porządku, ale
był po prostu zajęty, czy też
należy bezzwłocznie wysłać
pomoc.
Możesz również zablokować
zagubiony radiotelefon, aby nie
mógł być użyty przez osoby
niepowołane. A kiedy radiotelefon
zostanie odnaleziony, możesz go
odblokować, aby móc nadal z
niego korzystać.
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WSPÓŁPRACA
Z INNYMI
ORGANIZACJE
POWINNY MÓC
SWOBODNIE
WYBIERAĆ NAJLEPSZE
ROZWIĄZANIA.
Potrzebujesz, aby część Twojego
zespołu nadal korzystała z
analogowych radiotelefonów
PMR446? Możesz używać serii
XT600d w trybie analogowym
wraz z innymi podobnymi
urządzeniami, dzięki czemu nie
musi wymieniać całej floty
radiotelefonów od razu.

REJESTRACJA
ROZMÓW
MOŻLIWOŚĆ
REJESTRACJI ROZMÓW
JEST PRZYDATNA DO
RÓŻNYCH CELÓW,
OD SZKOLENIOWYCH
DO KONTROLNYCH.
Dlatego Seria XT600d posiada
funkcję nagrywania i odtwarzania
dźwięku.
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Można nagrać informacje od klienta
po wypadku dla potrzeb
ubezpieczenia, albo rejestrować
rozmowy w sklepie w celu poprawy
obsługi klienta. Kiedy tylko
potrzebujesz nagrać dźwięk, Twój
radiotelefon jest w zasięgu ręki.

GŁOŚNY I
WYRAŹNY
DŹWIĘK
HAŁAS TO NIE POWÓD,
BY ŁĄCZNOŚĆ BYŁA
NIEWYRAŹNA.
Dzięki mocy audio 1.5W
radiotelefony serii XT600d
gwarantują głośny i wyraźny
dźwięk rozmów, nawet na
rozległym obszarze.
Możesz wyeliminować potrzebę
powtarzania informacji i zwolnić
kanał dla innych wiadomości.
Możesz też przemieszczać się
swobodnie po całym magazynie
lub budynku biurowym bez obaw
o utratę jakości połączeń. Dzięki
Serii XT600d możesz słyszeć i
być słyszanym.
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INFORMACJE
NA WIDOKU
WYŚWIETLACZ LCD JEST WIDOCZNY
W KAŻDYM ŚWIETLE.
Możesz sprawdzić przychodzące wiadomości tekstowe,
wyświetlić listę kontaktów, numer identyfikacyjny
rozmówcy, poziom baterii i siłę sygnału, dzięki czemu
zawsze masz kontrolę, gdy jesteś w ruchu.
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WIADOMOŚCI
TEKSTOWE
CZASEM, GDY JESTEŚ
NA SPOTKANIU LUB
OBSŁUGUJESZ KLIENTA,
KONWERSACJA
GŁOSOWA NIE JEST
MOŻLIWA.
Czasem również szczegółowe
informacje, takie jak czas przyjazdu
lub numery części, powinny być
przekazywane tak, aby nie było
nieporozumień. Dlatego
radiotelefony serii XT600d są
wyposażone w pełną klawiaturę
pozwalającą na wysyłanie
wiadomości tekstowych.
Dzięki wiadomościom o długości do
128 znaków masz wystarczającą
ilość miejsca na przekazanie
informacji. Potrzebujesz szybko
odpowiedzieć? Wybierz jedną z
zaprogramowanych wiadomości,
na przykład “nie mogę rozmawiać”
czy “wiadomość odebrana.”
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PEŁNA GAMA FUNKCJI

Wyłącznik zasilania
/ regulacja głośności

2-stykowe gniazdo audio

Dioda LED

Mikrofon

Przycisk nagrywania dźwięku
Głośnik o mocy 1.5W

Przycisk nadawania (PTT)
Wyraźny wyświetlacz LCD
Programowalne
przyciski boczne

Klawisze wyboru
kanału/opcji

Klawiatura alfanumeryczna
Blokada/odblokowanie klawiatury
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AKCESORIA

DO WYBORU:
• Akcesoria audio

WYKORZYSTAJ PEŁNY
POTENCJAŁ RADIOTELEFONÓW
XT600d PRZY POMOCY
ODPOWIEDNICH AKCESORIÓW.

• Akumulatory – standardowe lub o zwiększonej pojemności
• Przewody
• Ładowarki
• Akcesoria do przenoszenia

WYBRANE AKCESORIA

Uchwyt do
noszenia

Zdalny mikrofonogłośnik
z przyciskiem
nadawania (PTT)

Ładowarki jedno- i
wielostanowiskowe

Słuchawka douszna
z mikrofonem i
przyciskiem PTT na
przewodzie

Futerał skórzany

Słuchawka nauszna
z mikrofonem i
przyciskiem PTT na
przewodzie

Akumulatory standardowe
i o zwiększonej pojemności

Słuchawka typu D
z mikrofonem i
przyciskiem PTT na
przewodzie

Radiotelefony serii XT600d są kompatybilne z akcesoriami serii XT400 z wyjątkiem uchwytu do noszenia i futerału skórzanego.

BROSZURA | SERIA XT600d

Więcej informacji o tym, jak XT600d może pomóc Twojej firmie osiągnąć więcej,
znajdziesz na naszej stronie:
www.motorolasolutions.com/xt600d
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