Rádio Digital

DTR 620 para o Setor Hoteleiro
™

Serviço de boa qualidade e satisfação do cliente são as
chaves para manter a fidelidade e bons negócios. Os
rádios da Série DTR podem manter todos menbros de
sua equipe conectados, desde a recepção, passando
pelo setor de eventos até a equipe de segurança. Isso
torna sua equipe mais produtiva gerando respostas
mais rápidas às necesidades de seus clientes, eventos
especiais e emergências.
Graças à tecnologia digital, com os rádios da série DTR você pode
fazer chamadas para grupos específicos de funcionários - ou mesmo
para um único usuário. Você terá também cobertura extendida e maior
tempo de operação por recarga. Mais importante de tudo isso é que o
DTR 620 oferece maior capacidade produtiva.
Você também tem muitos outros benefícios, incluindo qualidade
de áudio digital - em que o som permanece alto e claro em todos
os lugares que você tem cobertura. E, o melhor de tudo, este
desempenho inovador é seu sem taxas mensais nem contratos
anuais - e a um preço muito acessível.
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Tudo isso somado gera uma
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combinação perfeita de
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lo por um valor acessível.
productivity, all at an extraordinary
value.
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Excelência no Design;
Durabilidade Excepcional
Robustos e confiáveis, os rádios
digitais DTR 620 foram testados,
com base nos Padrões Militares
Americanos 810 C, D, E e F
- isso garante sua resistência a
condições hostis.

