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SIMPLIFIQUE O TRABALHO PARA OBTER MAIS EFICIÊNCIA

A comunicação de voz simples e clara é um fator
imprescindível para sua empresa. E nós sabemos disto.
É por isto que, seja analógico ou digital, nosso portfólio
MOTOTRBO™ é reconhecido por sua superioridade em
conexões e colaboração de força de trabalho.
Sabemos que para ajudar você a sobressair-se
em seu trabalho, é preciso contar com acessórios
proporcionais ao desempenho de seu rádio MOTOTRBO
que verdadeiramente se adaptem a seu ambiente de
trabalho. Ao utilizar nossos acessórios com seu rádio
móvel, você simplesmente aumenta sua eficiência.
Por isto é importante usar acessórios Motorola
Original® com seus rádios DEM™300 e DEM™400. São
os únicos projetados, certificados e aprovados para
otimizar o desempenho de seu rádio.

Somente os acessórios Motorola aproveitam ao máximo
o potencial do MOTOTRBO, a plataforma de rádio digital
mais avançada da indústria. De modo que enquanto
você entrega pacotes, despacha caminhões e coordena
envios, você trabalha mais facilmente e de maneira mais
eficiente com nossos acessórios cômodos, convenientes
e práticos.
Combine nossos rádios, os melhores de sua classe, com
os acessórios DEM 300/DEM 400 e consiga aumentar
sua eficiência e economizar ainda mais em custos.
Esta combinação fará você repensar os conceitos
de “acessório” e “indispensável”.
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CONVERTA O ESFORÇO DIÁRIO EM
INTERAÇÕES MAIS EFICIENTES
OTIMIZADOS PARA TECNOLOGIA DIGITAL
ACertifique-se de usar somente acessórios de áudio Motorola que incluam este símbolo
digital, indicando que estes acessórios foram otimizados para oferecer um excelente
desempenho tanto no modo analógico como no digital. Todos os acessórios que incluam
este símbolo foram certificados e aprovados para rádios móveis DEM 300/DEM 400.

MICROFONES MÓVEIS

DESEMPENHO QUE FALA POR SI MESMO

Encontre o microfone que você precisa segundo sua maneira de
trabalhar, não importa se você entrega pacotes ou transporta crianças
para as escolas.

PMMN4090
Microfone compacto
/ Microfone compacto
de mão

Escolha entre quatro estilos diferentes:

PMMN4091
Microfone ultra
resistente /
Microfone de mão

Microfones compactos cômodos de segurar na mão para uma
comunicação prática e rápida
Microfones com teclado que permitem a você navegar facilmente
através dos menus de seu rádio, marcar números e muito mais
Microfones ultra resistentes fortalecidos e fáceis de usar mesmo
quando se usa luvas
Microfone estilo telefone que permite a você comunicar-se de maneira
mais discreta, de modo que ninguém mais pode ouvir sua conversa

PMMN4089
Microfone com
teclado / Microfone
com teclado
avançado

PMLN6481
Microfone estilo
telefone

MICROFONES MÓVEIS
PMMN4090

Microfone compacto

PMLN6481

PMMN4091

Microfone ultra resistente

HLN9073

Clipe para pendurar microfone (requer instalação)

PMMN4089

Microfone com teclado

HLN9414

Clipe para pendurar microfone universal (não requer instalação)

GMMN4065

Microfone de viseira

Microfone estilo telefone com suporte para pendurar
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SOLUÇÕES PARA VEÍCULOS

MANTENHA SUA ATENÇÃO NO TRÁFEGO E
SUAS MÃOS AO VOLANTE

Comunique-se de maneira segura utilizando qualquer destas soluções
básicas projetadas para veículos, independentemente do local onde seu
trabalho levar você, do ônibus escolar até o caminhão de distribuição
de percurso curto.
RLN4836
Interruptor de pé para
emergências

Prenda o microfone de viseira para a viseira de quebra sol do veículo
de tal modo que você não precisa fica segurando o microfone. Se a isto
se somar uma de nossas opções PTT remotas, um botão instalado no
volante ou um interruptor de pé instalado no piso, você obterá uma
solução de comunicação completa e totalmente mãos livres.

GMMN4065
Microfone de
viseira

RLN4857
PTT com botão

PTT PARA VEÍCULO
RLN4836

Interruptor de pé para emergências

FTN6083

Kit para instalação no painel – DIN

RLN4856

PTT com interruptor de pé de instalação remota

HKN4137

Cabo de alimentação para bateria; 3 m, 15 amp, 14 AWG

RLN4857

PTT com botão de instalação remota

HKN4191

Cabo de alimentação para bateria; 3 m, 20 amp, 12 AWG

HKN4192

Cabo de alimentação para bateria; 6 m, 20 amp, 10 AWG

INSTALAÇÃO EM VEÍCULO
RLN6466

Kit Trunnion de baixo perfil

RLN6467

Kit Trunnion de alto perfil

RLN6468

Kit Trunnion com bloqueio de teclado

ALTAO-FALANTES EXTERNOS
Consiga eliminar o ruído de fundo em ambientes industriais ou
muito barulhentos, desde o ruído vindo de uma cabine de uma
betoneira até a atividade intensa e o ruído de um caminhão de
distribuição na plataforma de carga. Os alto-falantes externos da
Motorola potencializam o áudio em seu veículo. Adapte os altofalantes ao seu ambiente.

ALTO-FALANTES EXTERNOS
HSN8145

Alto-falante externo de 7,5W

RSN4001

Alto-falante externo de 13W

GMKN4084

Alongamento para alto-falante

HKN9327

Cabo de detecção de ignição

03012045001

Parafusos para montagem de Trunnion

OUÇA BEM ATÉ NO MAIS BARULHENTO DOS AMBIENTES

RSN4001
Alto-falante externo de 13W
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ACESSÓRIOS E CABOS PARA PROGRAMAÇÃO
PMKN4147

Cabo frontal de programação para dispositivos móveis

PMKN4151

Cabo universal para conector posterior de acessório móvel

GMBN1021

Selo para conector posterior de acessórios com conector e pinos

HLN9457

Kit de conectores para acessórios de 16 pinos

PMLN5620

Extensor para conector, 20 peças

3202607Y01

Junta, cobertura, conector para acessórios

6680388A26

Ferramenta de engate móvel

CABLES, ANTENAS Y ACCESORIOS

GMBN1021
Selo para conector
posterior de
acessórios

ANTENAS
VHF
HAD4006

VHF 136-144 MHz, montagem de teto de 1/4 de onda, Mini-U

HAD4007

VHF 144-150,8 MHz, montagem de teto de 1/4 de onda, Mini-U

HAD4008

VHF 150,8-162 MHz, montagem de teto de 1/4 de onda, Mini-U

HAD4009

VHF 162-174 MHz, montagem de teto de 1/4 de onda, Mini-U

HAD4022

VHF 132-174 MHz, ganho de 3,0 dB, orifício de montagem, Mini-U

UHF
HAE4002

UHF 403-430 MHz, montagem de teto de 1/4 de onda, Mini-U

HAE4003

UHF 450-470 MHz, montagem de teto de 1/4 de onda, Mini-U

HAE4010

UHF 406-420 MHz, ganho de 3,5 dB, montagem de teto, Mini-U

HAE4011

UHF 450-470 MHz, ganho de 3,5 dB, montagem de teto, Mini-U

HAE6022

UHF 403-527 MHz, ganho de 2 dB, orifício de montagem, Mini-U

RAE4004ARB

UHF 445-470 MHz, ganho de 5 dB, montagem de teto, Mini-U (com base)

HAD4006
Antena VHF de 1/4
de onda

HAE4010
Antena UHF de 3,5 dB
de ganho

Para mais informações sobre os acessórios para MOTOTRBO DEM 300/DEM 400, visite
www.motorolasolutions.com/mototrbo.
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HAE6022
Antena UHF de 2 dB
de ganho

