NOVÉ DIGITÁLNÍ RADIOSTANICE MOTOTRBOTM SL1600
Firma Motorola uvádí na trh nejnovějšího člena rodiny MOTOTRBO – tenkou a lehkou
radiostanici SL1600. SL1600 umožňuje spolehlivou rádiovou komunikaci pro každodenní
použití, kdy vyniká jejich ultratenká a odolná konstrukce. Kdykoliv koordinujete
pořadatele při recepcích, různých oslavách, představeních či koncertech je to právě
radiostanice SL1600, která je určena k diskrétnímu udržení kontaktu se svým týmem.
• Ultratenký profil: je silná pouze 22mm a je ultra přenosná. Pahýlová anténa,
zaoblené hrany a odolná konstrukce činí z SL1600 perfektního pracovního
partnera. Může být lehce bez vyboulení nošena v kapse, nebo kabelce.
• Jednoduchá obsluha: Ovládání hlasitosti, samostatný vypínač, výrazné tlačítko
vysílání a vrchní přepínač kanálů radiostanice SL1600 byly navrženy pro snadné
ovládání jednou rukou. Rychlý přepínač umožňuje uživateli přepínat rychle mezi
10 kanály.
• Pokroková technologie: Nerozbitný aktivní displej využívá matrici LED diod za
předním krytem radiostanice, zobrazuje stavové informace. Vypíná se, pokud
radiostanice není v provozu a šetří energii akumulátoru. SL1600 má též „Range
Max“ technologii: moderní design a patentovaná anténa zabezpečující zvýšený
dosah a tenký akumulátor s prodlouženou životností.
• Odolná a spolehlivá: SL1600 má krytí IP54, je odolná proti prachu a vodě a může
být používána v drsných podmínkách. Tato radiostanice, je odolná vůči náraům a
pádům, byla též testována zrychleným tnamáhavým životním testem firmy
Motorola, kdy je radiostanice podrobena zkouškám představujícím 5 let těžkého
provozu.

POPIS A VLASTNOSTI RADIOSTANICE SL1600
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Aktivní jednořádkový rolovací displej
99 kanálů
VHF (136-174MHz), UHF 403-470Mhz)
Dvojitý režim provozu: analogový a digitální MOTOTRBO
Výkon: 3W digitální režim, 2W analogový režim
Tenká a lehká: 22mm silná, hmotnost 169g
Nf výkon 0,5W
Zvýšené potlačení rušivého pozadí napomáhá filtrovat nežádoucí externí hluky
Pro osobní bezpečnost funkce „osamělý pracovník“ a „nouzový alarm“
Hlasová oznámení pomáhají k potvrzení úkonů obsluhy
Dvojitá kapacita kanálů při přímém spojení umožňuje dvojnásobek hovorů při stejném využití spektra
Funkce přerušení vysílání umožňuje přerušit vysílání v případě nutnosti předat kritickou informaci
Předprogramovaný text je možno předat stlačením tlačítka bez nutnosti verbální komunikace
16-ti bitové základní utajení
Kompatibilita se systémem rádio managementu
Oddělené tlačítka zapnutí/vypnutí a regulace hlasitosti
Doplňkově „IP Site Connect“
IP54 a US Military Standard 810 C, D, E, F & G
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