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A COMUNICAÇÃO NUNCA FOI MELHOR NEM TÃO SIMPLES QUANTO AGORA.

MELHORE SEU NÍVEL DE MOBILIDADE 
COM BLUETOOTH INTEGRADO 
Se um supervisor no aeroporto responder ao pedido de um 
membro da equipe ou do pessoal de segurança para cobrir 
um evento específico, a possibilidade de compartilhar as 
informações facilmente e na hora, sem nenhuma limitação, 
é fundamental para qualquer empresa. É por isto que 
incorporamos áudio Bluetooth diretamente em nossos 
rádios MOTOTRBO para aumentar a conveniência em todas 
suas comunicações. Nossos exclusivos Fones de Ouvido 
Sem Fio para Operações Críticas são ideais para ambientes 
barulhentos. Eles também dispõem de um dispositivo PTT sem 
fio opcional com qualquer outro fone de ouvido, facilitando 
assim as comunicações mais secretas. Simplesmente coloque 
o PTT em seu bolso ou lapela e conecte-se na hora.

VIVA A EXPERIÊNCIA DE PODER FALAR 
EM VOZ BAIXA INCLUSIVE NAS ÁREAS 
BASTANTE BARULHENTAS 
Nossos rádios SL8550 / SL8050 oferecem uma função 
verdadeiramente inteligente, Áudio Inteligente, capaz de 
ajustar o volume do dispositivo segundo o nível de ruído 
ambiente. A função de Áudio Inteligente também funciona 
com seletos acessórios de áudio, oferecendo ainda mais 
flexibilidade para suas comunicações.

Ao conectar um acessório SL8550 / SL8050, a função de 
Áudio Inteligente automaticamente ajusta o volume do rádio 
e filtra o ruído de fundo, melhorando consideravelmente o 
nível de clareza de áudio. Agora um gerente não perderá uma 
chamada enquanto estiver visitando uma fábrica barulhenta, 
nem tampouco incomodará os outros ao passar por colegas 
que estejam discutindo assuntos importantes.
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As soluções de rádio digital MOTOTRBO™ permitem manter você conectado e no controle o tempo todo, desde 
a mesa do diretor até a sala de convenções e bem mais além, utilizando um rádio digital leve e elegante para 
comunicações discretas. Nossos rádios da Série SL oferecem funcionalidades profissionais de nível empresarial, 
como gerenciamento melhorado de ordens de trabalho, alerta vibratório, modo encoberto e tela colorida 
completa e de generosas dimensões, que permitem potencializar o usuário como nunca antes.

Os acessórios dos rádios SL8550 / SL8050 melhoram seu nível de profissionalismo com funcionalidades 
inovadoras como Áudio Inteligente e Bluetooth® integrado, ajudando você a reinventar sua produtividade e sua 
imagem. É por isto que é fundamental optar pelos únicos acessórios certificados para rádios MOTOTRBO.
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ACESSÓRIOS PARA FONES DE OUVIDO

PMLN5958* Fones de Ouvido giratórios com PTT e microfone on line

PMLN5957* Fones de Ouvido de monitoramento de um só cabo 
com tubo transparente, PTT e microfone on line (preto)

ACESSÓRIOS SEM FIO BLUETOOTH

89409N* Fones de Ouvido Bluetooth HK200

NNTN8125* Fones de Ouvido sem fio para operações críticas 
com cabo de 12”

NNTN8126* Fones de Ouvido sem fio para operações críticas 
com cabo de 9,5”

NNTN8127 Base sem fio para dispositivos Push to Talk

NTN2572 Fones de Ouvido sem fio de reposição, cabo de 12”

NTN2575 Fones de Ouvido sem fio de reposição, cabo de 9,5”

ANTENAS

PMAE4078 Kit de antena UHF (403-425 MHz)

PMAE4076 Kit de antena UHF (420-445 MHz)

PMAE4077 Kit de antena UHF (438-470 MHz)

PMLN6040 Kit para montagem de antena (pack de 10 
parafusos e conectores)

CABOS

25-124330-01R Cabo de programação (conector micro USB)
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* Estes acessórios de áudio foram 
melhorados para compatibilidade 
com a função de Áudio 
Inteligente

ACESSÓRIOS PARA TRANSPORTE 

PMLN6074 Cinto de nylon para pulseira

PMLN5956 Estojo com suporte giratório

FALE DE MANEIRA CÔMODA E DISCRETA 
Nossos fones de ouvido de monitoramento e giratórios de 
apenas um cabo são compactos, elegantes e potentes e 
permitem a você comunicar-se facilmente mesmo quando 
estiver falando e movimentando-se.

Com aparelho auditivo de borracha e cabo em espiral 
transparente, os fones de ouvido de monitoramento 
oferecem um acessório muito mais discreto para operações 
de segurança. O calço rotativo atrial é extremamente 
flexível e cômodo, até mesmo para uso prolongado. Ambos 
fones de ouvido oferecem PTT e microfone on line, o que 
torna a comunicação mais simples e discreta.

Se somarmos a isto acessórios compactos para o transporte 
dos dispositivos, como um estojo com suporte giratório 
ou um cinto leve para mão, você obtém a flexibilidade e a 
comodidade necessárias para atender às necessidades dos 
profissionais mais ocupados em sua organização.

TUDO BASTANTE FINO, DESDE AS 
BATERIAS ATÉ OS CARREGADORES 
Desde baterias padrão do tamanho de um telefone 
celular até carregadores micro USB que se conectam 
diretamente na parede, projetamos nossos acessórios 
Série SL estabelecendo como prioridade os máximos níveis 
possíveis de rentabilidade, profissionalismo e praticidade. 
Tanto as baterias padrão como as de alta capacidade são 
tão finas e leves que se torna muito simples transportar 
baterias de reposição.

E nosso exclusivo carregador de unidades múltiplas combina, 
ainda, altos níveis de potência e imagem. Permite carregar 
até seis rádios simultaneamente e recarregar uma bateria 
na entrada superior cada vez que se tira um rádio. Este 
carregador é funcional e oferece um design muito elegante.

BATERIAS E CARREGADORES

HKNN4013 Bateria de íon de lítio de 1800 mAh de alta capacidade PMPN4023A Carregador micro USB plug-in individual.  
Tomada para o Brasil.

PMNN4425 Bateria de íon de lítio de 1400 mAh PMPN4016A Carregador micro USB plug-in individual.  
Tomada para a Argentina.

PMLN6000 Tampa de bateria de reposição (bateria padrão) PMPN4006A Carregador micro USB plug-in individual.  
Tomada para o Chile (Tomada européia).

PMLN6001 Tampa de bateria de reposição  
(bateria de alta capacidade)

PMLN5917A Carregador de múltiplas ranhuras.  
Tomada para o Chile (Tomada européia)

PMPN4009 Carregador micro USB plug-in de uma só unidade PMLN5953A Carregador de múltiplas ranhuras.  
Tomada para a Argentina

PMLN5916 Carregador de unidades múltiplas PMLN5952A Carregador de múltiplas ranhuras. Tomada para o Brasil


