
SISTEMA MOTOTRBO™ DE ÚLTIMA GERAÇÃO

USUÁRIOS DAS
SOLUÇÕES

COMUNICAÇÕES
WAVE

Agentes em campo

Escritório central

COMUNICAÇÕES WAVE 
PARA GRUPOS DE TRABALHO
Fale sem barreiras com 
comunicações WAVE, seja qual for 
seu dispositivo ou rede. Conecte-se 
e colabore como nunca!

FUNCIONALIDADE 
WI-FI INTEGRADA
Amplie suas possibilidades 
com conectividade de 
longa distância e efetue 
atualizações remotas de 
�rmware e software.

Sala de controle /
Console de despacho

Veículos de 
segurança

FUNCIONALIDADES
MELHORADAS

DEP™450 DGM™8000e 
DGM™5000e 

DEM™300 
DEM™400

ACESSÓRIOS
BLUETOOTH®

SEGURANÇA
AGILIDADE 
EFICIÊNCIA

BLUETOOTH®

4.0 INTEGRADO
Disponha  de mais segurança e 
discrição com acessórios Bluetooth, 
além da nova funcionalidade de 
localização e rastreamento 
nas áreas internas.

GPS MELHORADO
Receptor GPS integrado
para monitoramento 
de localização avançada.

MAIS EFICIÊNCIA
Até 29 horas* de
autonomia da bateria
e áudio super claro,
quase sem distorção.



SEGURANÇA PRIVADA

BENEFÍCIOS DO SISTEMA MOTOTRBO
• Comunicações de voz e dados claras e con�áveis em qualquer lugar
• Conectividade contínua sem interrupções nem distrações
• Melhores tempos de resposta
• Aumento de e�ciência e produtividade
• Redução de custos operacionais
• Maximização de seu investimento em tecnologia
• Otimização de seu investimento em sistemas
• Alertas automáticos em caso de emergência

DESAFIOS
• Comunicar-se com seus agentes na hora 

• Melhorar o rastreamento para acelerar respostas

• Localizar e despachar o pessoal adequado em caso de emergência

• Otimizar o serviço para seus clientes

MANTENHA SUAS OPERAÇÕES CONECTADAS E SEGURAS
COM O DISPOSITIVO ADEQUADO

Consulte o amplo portfólio de rádios digitais portáteis e móveis MOTOTRBO de última geração. Ali encontrará o modelo mais adequado para cada 
atividade de seu pessoal, todos oferecendo o mesmo nível de segurança e e�ciência. Combinação avançada de voz e dados integrados, qualidade 
excepcional de áudio com volume ajustável e excelente cancelamento de ruído externo. Obtenha escalabilidade sem precedentes e adote 
acessórios especi�camente projetados para otimizar seu desempenho.

Para mais informações, visite www.motorolasolutions.com/segurancaprivada
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Otimizam o desempenho, melhoram a e�ciência operacional e proporcionam 
discrição máxima para operações encobertas.

CONVENCIONAL
Comunicações básicas de 
um só local otimizadas por 
meio de um repetidor de 
alta potência que amplia 
a cobertura e centraliza 
o controle.

IP SITE CONNECT
Rede contínua com cobertura 
para até 15 locais 
geogra�camente dispersos. 
Permite também conectar 
até 15 repetidores para 
cobertura de área estendida.

CAPACITY PLUS
Troncalizado digital de nível 
básico. Com Capacity Plus de 
vários locais (antes Linked 
Capacity Plus) é possível 
conectar até 15 locais, cada 
um com até 8 repetidores 
para voz e dados e até 12 
para dados dedicados.

CAPACITY MAX
Troncalizado inovador
de última geração: 
cobertura, capacidade e 
controle para um só local 
e para vários locais.

CONNECT PLUS
Cobertura excepcional para 
uni�car toda sua empresa 
com este sistema de 
troncalizado digital 
escalável. Admite também 
um console com �o para 
despacho centralizado.

COMUNICAÇÕES 
WAVE PARA GRUPOS 
DE TRABALHO
Com integração cabeada aos 
sistemas Connect Plus e 
Capacity Plus, WAVE estende a 
conectividade de rádio via PTT a 
smartphones, tablets e PC a 
partir de qualquer local.

ACESSÓRIOS PARA RÁDIOS

EXPANSÃO DE CAPACIDADES

ÁUDIO RSM IMPRESBLUETOOTH®

ÁUDIO INTELIGENTE. 
Ajuste automático de volume com 
cancelamento de ruído externo 
assegura chamadas claras mesmo 
nos ambientes mais barulhentos.

MICROFONE E ALTO-FALANTE
REMOTO (RSM) IMPRES
Áudio windporting para melhorar comunicações em 
ambientes com muito vento, controle de volume e 
botão de emergência de rápido acesso mesmo 
quando estiver usando luvas.

KIT SEM FIO BLUETOOTH®

Discrição máxima para que seus agentes 
passem despercebidos conduzindo 
operações sem �o com total liberdade.

SISTEMA DE ENERGIA INTELIGENTE IMPRES™

Nova tecnologia de gerenciamento de energia estende autonomia 
de bateria até 29 horas*. O sistema assegura também máximo 
tempo de conversação e recondiciona automaticamente as 
baterias IMPRES, segundo seu padrão de uso, eliminando assim os 
programas manuais de manutenção.

*Apenas para os rádios MOTOTRBO de 
última geração aprimorados


