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A MOTOTRBO™ R7 EGY HORDOZHATÓ 
DIGITÁLIS RÁDIÓ ADÓ-VEVŐ, AMELY 
TISZTA, JÓL ÉRTHETŐ ÉS SZEMÉLYRE 
SZABHATÓ HANGOT BIZTOSÍT– MINDEZT 
MEGBÍZHATÓ FORMÁBAN ÉS MASSZÍV 
KÉSZÜLÉKHÁZBAN. 

Speciális hangfeldolgozása révén hangja 
mindig érthető lesz a másik oldalon, a 
masszív kivitel pedig biztosítja, hogy a 
készülék kemény körülmények között is 
helytálljon. 

HALLANI ÉS 
HALLATSZÓDNI – 
BIZTOS 
KAPCSOLAT ÉS A 
KRITIKUS 
INFORMÁCIÓK 
GYORS ÁRAMLÁSA
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TISZTA ÉS 
ÉRTHETŐ 

KRISTÁLYTISZTA HANG 

A MOTOTRBO R7 használatának 
köszönhetően csapata garantáltan 
tisztán fogja hallani Önt. Az adaptív, 
kétmikrofonos zajszűrési technika 
kiváló zajszűrést biztosít, így Ön akkor 
is hallani fogja csapatát, ha a 
háttérben fülsüketítően zúgnak a 
gépek, vagy amikor egyszerre ordít 
több tízezer ember a stadionban. Az 
automatikus akusztika elnyomás kioltja 
a többi közelben lévő rádió hangját, 
így akkor is tökéletes élményben lehet 
része, amikor közvetlenül a kollégák 
mellett áll. Az intelligens audió funkció 
figyeli a háttérzajt és ennek 
megfelelően korrigálja a hangszóró 
hangerejét, így a hangok mind 
digitális, mind pedig analóg módban 
mindig tökéletes hangerővel fognak 
megszólalni. Az R7 IMPRES™ 
audiotechnikája tökéletesen 
együttműködik a Motorola 
tartozékokkal, így minden hívás tisztán 
érthető lesz. 

SEMMI SEM NYOMHATJA 
EL A HANGJÁT 

A MOTOTRBO R7 kiváló hangerőt 
biztosít, így csapata minden 
helyzetben hallani fogja Önt. Az R7 
nagy teljesítményű hangszórója 
fantasztikus, 102 fonos hangerőt 
biztosít, ami elég ahhoz, hogy 
túlharsogja az utca zaját. Az R7 
emellett egy extrahangos audioprofilt is 
kínál, amely 107 fonra növeli a 
hangerőt a rádión és a csatlakoztatott 
távoli adóvevőkön, így a legnagyobb 
zajban is jól használható. 

SZEMÉLYRE SZABHATÓ 
HANGÉLMÉNY 

A MOTOTRBO R7 olyan tartozékokkal 
párosítható, amelyek kifejezetten a 
flotta minél egyszerűbb használatát és 
a lehetőségek további bővítését 
szolgálják. A távoli adó-vevők és az 
egyéb tartozékok révén a rádió olyan, 
zajos környezetben is használható, 
ahol más rádiók esetén előbb 
csendesebb helyre kellene vonulni. Az 
R7 extrahangos profilját számos R7 
tartozék támogatja, így a rendszer a 
választott tartozéktól függetlenül 
mindig használható lesz. A gondosan 
megtervezett, por- és korrózióálló 
tartozékaljzat megbízható és 
strapabíró csatlakozási lehetőséget 
biztosít a tartozékok számára. 

A MOTOTRBO R7 
LEHETŐVÉ TESZI 
CSAPATA 
SZÁMÁRA, HOGY 
TISZTÁN HALLJÁK 
ÖNT A FONTOS 
PILLANATOKBAN
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MUNKÁRA 
TERVEZVE 

STRAPABÍRÓ KIALAKÍTÁS 

A MOTOTRBO R7 megfelel a MIL-STD-810 
katonai szabványnak, így bárhová gond 
nélkül magával viheti. Az IP66 és IP68 
szabványok szerinti bevizsgálások alapján 
az R7 rádiók teljesen porbiztosak, 2 órát 
bírnak 2 méter mély vízbe merítve, valamint 
ellenállnak a nagy nyomású vízsugárnak, 
bármely szögből is éri az őket. A megnövelt 
méretű kijelző ellenáll az ütéseknek és véd a 
leejtés okozta sérülésekkel szemben. Az R7 
rádiók UL TIA-4950 minősítéssel 
rendelkeznek, így robbanásveszélyes 
környezetben is biztonságosan 
használhatók. Emellett a készülék burkolata 
kifejezetten az orvosi szektor figyelembe 
vételével lett tervezve, így ellenáll a 
fertőtlenítőszereknek1, biztosítva, hogy a 
rádió rendszeres használat, tisztítás és 
fertőtlenítés mellett is hosszú évekig 
üzemképes maradjon. 

MINIMÁLIS ÁLLÁSIDŐ 

A rádió akkor a leghasznosabb, amikor egyszerűen 
használható, könnyen kezelhető és hosszú ideig a 
terepen maradhat. A lítiumion-akkumulátorról 
üzemelő MOTOTRBO R7 kis súly és méret mellett 
biztosít hosszú üzemidőt a töltések között. IMPRES® 
önbeállító akkumulátorok révén sok órányi 
kimaradást spórolhat meg az akkumulátorok 
kalibrálásán és újrakondicionálásán, az IMPRES 
töltők pedig maximalizálják az akkumulátorok töltési 
ciklusait, így a legtöbbet hozhatja ki befektetéséből. 
Az eszközök illetéktelen használattal szembeni 
védelmére beépített biztonsági és távoli letiltási 
funkciók állnak rendelkezésre, így a hálózatot mindig 
csak azok használhatják, akik erre jogosultak. A 
vezeték nélküli kapcsolaton keresztüli programozás 
és a Wi-Fi-n keresztüli frissítés révén a rádiókat úgy 
tarthatja naprakészen, hogy azokat ki kellene vonni a 
használatból. 

KAPCSOLAT A FONTOS 
PILLANATOKBAN 

Az R7 segítségével kapcsolatot tarthat a csapattal 
a fontos pillanatokban. A készülék push-to-talk 
(PTT) funkciója révén azonnal kommunikálhat a 
csapattal és a diszpécserekkel, és nem kell a 
térerő és a más szervezetek által üzemeltetett 
hálózatok rendelkezésre állása miatt aggódnia. 
Az R7 rádiók erősítője kiváló érzékenységű, így a 
hatótáv peremén is küldhet és fogadhat 
üzeneteket – ott, ahol más rádiók már 
nehézségekbe ütköznek. A MOTOTRBO R7 
rádiók a terepen készülékek közötti 
kommunikációval is képesek működni, miközben 
továbbra is kompatibilisek minden MOTOTRBO 
rendszertípussal; legyen az akár egy kis méretű, 
egyhelyszínes rendszer vagy egy egész országot 
lefedő hálózat. 

1 A jóváhagyott fertőtlenítőszerek listáját illetően tekintse meg a MOTOTRBO R7 felhasználói kézikönyvét.

A LÍTIUM-
AKKUMULÁTORRÓL 
ÜZEMELŐ 
MOTOTRBO R7 
LENYŰGÖZŐ 
ÜZEMIDŐT BIZTOSÍT, 
AMELYHEZ KIS SÚLY 
ÉS MÉRET PÁROSUL 
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A JÖVŐ 
ADÓVEVŐJE

KAPCSOLÓDÁS ÉS KÖZÖS 
MUNKA 

A MOTOTRBO R7 támogatja a Wi-Fi 5 
és a Bluetooth® 5.2 vezeték nélküli 
kapcsolatokat, egyszerű és gyors 
kapcsolatot biztosítva ezáltal a rádiók, 
az adatforrások és a tartozékok között. 
Az ezen technológiák által kínált 
modern kapcsolódási lehetőségek 
növelik a sávszélességet és csökkentik 
az energiafogyasztást, így biztosítva, 
hogy a készülék a teljes műszakot 
kibírja. Az R7 rádiókon egyebek mellett 
a biztonsági videorendszerektől érkező 
értesítések, a gázérzékelőktől érkező 
riasztások és a kollégák által küldött 
szöveges üzenetek is megtekinthetők. 
A szélesebb hálózati lehetőségek 
következtében fennáll a veszélye, hogy 
a fontos feladatot ellátó kollégákra túl 
sok információ zúdul; az R7 rádiók 
csökkentik ennek veszélyét: 
elsőbbséget élveznek azok a 
riasztások, amelyek a munkatársak és 
az ügyfelek biztonságát érintik, így sem 
a produktivitás, sem a hatékonyság, 
sem a munkabiztonság nem szenved 
csorbát. 

AZONNAL LÁTHATÓ 
KRITIKUS INFORMÁCIÓK 

A MOTOTRBO R7 rádió nagy, 2,4”-os 
QVGA (320×240 pixel) kijelzője által a 
kezelők azonnal láthatják a 
szükséges információkat. A nagy és 
színes kijelzőnek köszönhetően a 
szövegek elolvasása és a menükben 
való navigáció egyszerű és gyors, ami 
elengedhetetlen egy feladatkritikus 
készülék esetében. Alapértelmezés 
szerint a kijelzőn olyan fontos 
információk látszódnak, mint a 
csatorna, és egyetlen 
gombnyomással lehet váltani a 
leggyakrabban használt műveletekre. 

NAGY TUDÁS, KIS MÉRET 

Minden eddiginél több funkció egy kicsi és 
ergonomikus készülékházban. 

Nagy és jól elhelyezett 
segélyhívó gomb 

2,4/5 GHz-es Wi-Fi és 
Bluetooth 5.2 a gyors és 
megbízható kapcsolatért 

Nagy, 2,4”-os QVGA 
(320×240 pixel) kijelző az 
egyszerű navigációért 

Mindez a sok új funkció 
elfér a modern és letisztult 
megjelenésű 
készülékházban, amely 
amellett, hogy strapabíró, 
a teljes műszak ideje alatt 
könnyen hordozható. 

Elülső és hátsó mikrofon a 
fejlett zajkioltásért 

Li-ion akkumulátor a kis 
súly és a hosszú üzemidő 
érdekében 

Nagy teljesítményű, tiszta 
és érthető hangot biztosító, 
előrefelé néző hangszóró a 
gombok mögött elhelyezve 
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A MOTOTRBO R7 
TARTOZÉKAI 
AUDIO 
TISZTÁN ÉS JÓL ÉRTHETŐ HANG, KÉNYELMES ÉS STRAPABÍRÓ KIVITEL 
A vezetékes és vezeték nélküli audiotartozékok széles kínálata lehetővé teszi az egyéni 
felhasználói élmény kialakítását. A Bluetooth 5.2 gyors és biztonságos vezeték nélküli 
kapcsolatot biztosít, a modern és kompakt GCAI-mini vezetékes tartozék-aljzat pedig 
fokozza a készülékek viselhetőségét. A MOTOTRBO R7 egy extrahangos audioprofilt is 
kínál, amely számos adóvevővel és fülhallgatóval kompatibilis, így azok a zajos 
környezetben is jól használhatók maradnak. 

ENERGIA 
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY A HOSSZÚ MŰSZAKOKHOZ 
Könnyű, ám masszív akkumulátoraink a teljes műszakra elegendő energiát kínálnak, így 
biztos lehet benne, hogy a MOTOTRBO R7 rádió működni fog, amikor arra szükség van. 
A különböző töltési megoldásoknak köszönhetően egyszerre akár hat akkumulátor is 
tölthető, így a rádiók mindig készen állhatnak a következő műszakra. 

HORDOZHATÓSÁG 
RÖGZÍTÉS ÉS KÖNNYŰ HOZZÁFÉRHETŐSÉG 
Válasszon műanyag tokjaink és övcsipeszeink közül, amelyek egyrészt rögzítik az R7 
rádiót a testéhez, másrészt pedig könnyű hozzáférést biztosítanak a készülékhez. Az R7 
hordozómegoldások révén a kezek szabadon maradhatnak és a kollégák a feladatra 
koncentrálhatnak. 

ANTENNÁK 
TEREPRE TERVEZVE 
A Motorola Solutions R7 antennák praktikusak, ám ez nem megy a teljesítmény 
rovására. A rövid és rugalmas antennák nem akadályozzák a rádió viselését és nem 
zavarnak a kritikus munka elvégzése közben. 

A MOTOTRBO R7 összes tartozékának megtekintéséhez látogasson el 
az alábbi weboldalra: 
motorolasolutions.com/R7/accessories 
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A MOTOTRBO  
R7 RÁDIÓNAK 
KÖSZÖNHETŐEN 
CSAPATA A 
MUNKÁRA 
KONCENTRÁLHAT



A MOTOTRBO R7 ÉS A 
MOTOROLA SOLUTIONS 
ÖKOSZISZTÉMA 

A Motorola Solutions kifejlesztette 
az első és egyetlen olyan 
technológiai ökoszisztémát, amely 
egy platformban egyesíti a hang-, a 
video- és az adatanalitikát, ezáltal 
lehetővé téve az egyének, a 
vállalkozások és a közösségek 
számára a sokkal hatékonyabb 
együttműködést. Ezt úgy hívjuk, 
hogy biztonság újragondolva. 

A MOTOTRBO R7 erre az 
ökoszisztémára épül, így többet 
kihozhat kommunikációs 
befektetéséből. Gondoskodjon 
csapata tájékoztatásáról és a 
kritikus kommunikáció hatékonnyá 
tételéről: csapatai közvetlenül a 
készülékekre kapják meg a 
biztonsági videorendszerek, a 
hozzáférés-vezérlési rendszerek, 
az érzékelők és az egyéb 
rendszerek által küldött automatikus 
értesítéseket. Az asztalánál ülve 
innovatív, számítógéppel 
megtámogatott 
diszpécsermegoldások 
segítségével irányíthatja és foghatja 
össze az azonnali 
hangkommunikációt. Emellett a 
rugalmas szélessávú push-to-talk 
megoldásokkal való együttműködés 
révén a kommunikáció 
rádióhálózatokon túli kiterjesztésére 
is lehetőség van. 

További információért látogasson el weboldalunkra: 
motorolasolutions.com/R7 

Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, United Kingdom. 

Az elérhetőség az adott ország hatályos törvényei függvényében változhat. A feltüntetett specifikációk jellemző specifikációk, amelyek változtatásának jogát fenntartjuk. 

A MOTOROLA, a MOTO, a MOTOROLA SOLUTIONS és a stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és használatuk 
engedélyköteles. Minden egyéb védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezi. ©2022 Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva. (01-22) 

KRITIKUS 
FONTOSSÁGÚ 

KOMMUNIKÁCIÓ

BIZTONSÁG 
ÚJRAGONDOLVA

VEZÉRLŐHELYISÉG
-MEGOLDÁSOK

BIZTONSÁGI 
VIDEO- ÉS 

HOZZÁFÉRÉS-
VEZÉRLÉSI 
RENDSZER

FELÜGYELT ÉS 
TÁMOGATÁSI 

SZOLGÁLTATÁSOK 

A Motorola Solutions hivatalos magyarországi Platinum Partnere az 
Anico Kft.
www.anico.hu
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