RVA50

OPERAÇÕES EMPRESARIAIS
MAIS EFICIENTES
Os rádios RVA50, disponíveis nas bandas UHF e VHF,
estão mais acessíveis e fortalecidos e suportam um nível
de ruído extremo, condições hostis e uso intensivo.
	
Áudio excepcionalmente forte e claro em todas suas instalações
	
A núncio de canal personalizado
	
Facilidade de programação
	
Migração simples do conhecido EP150 para o RVA50 com cabo de clonagem “rádio para rádio”
	
O rádio de RVA50 de 2W já pode ser configurado em um sistema de repetição nas frequências
UHF e VHF

Mantenha suas equipes sempre interconectadas

CONSTRUÇÃO/
MANUTENÇÃO
Coordene melhor as tarefas de supervisores,
empreiteiros e fornecedores para agilizar o
cumprimento dos projetos.

SEGURANÇA
PRIVADA
Ajude seus agentes de segurança
privada a cumprir suas tarefas
com segurança e discrição.

OS ACESSÓRIOS RVA50 TRABALHAM “A TODO VAPOR”
Otimize o desempenho do RVA50 com os únicos acessórios testados e certificados.
São cômodos, duráveis e discretos… adaptam-se facilmente à sua maneira de trabalhar.

ÁUDIO

CONECTIVIDADE

BATERIAS E
CARREGADORES

Fones de ouvido, dos leves e
discretos até ultrarresistentes para
ouvir com total clareza nos ambientes
mais barulhentos.

Clonagem de configuração e
programação de seus rádios com um
simples apertar de botão com o cabo
de clonagem “rádio para rádio”.

Baterias de íon de lítio recarregáveis, leves e
resistentes, com autonomia de até 12 horas.
Carregador de unidades múltiplas permite
carregar até seis rádios simultaneamente.

53815
Fone de ouvido ultraleve com microfone

HKKN4028
Cabo para clonagem “rádio
para rádio”

PMNN4434
Bateria de íon de lítio padrão

HKLN4606
Microfone falante remoto
HKLN4604
Diadema com microfone giratório
HKLN4599
Fone de ouvido com microfone online
HKLN4599A
Fone de ouvido com microfone e
PTT online

HKKN4027
Cabo de programação CPS

TRANSPORTE
Suporte com clipe rotatório
permite o uso do rádio RVA50,
com total liberdade.
HKLN4510
Suporte para clipe rotatório
para cinto

PMMN4453
Bateria de íon de lítio de alta capacidade
PMLN6384
Carregador de unidades múltiplas com
indicador LED de estado de carga
PMLN6394
Carregador individual

HKLN4601
Kit de monitoramento para transmissão/
recepção com tubo transparente

Para mais informações sobre o rádio especialmente fortalecido para aplicações empresariais mais eficientes, visite
www.motorolasolutions.com/RVA50
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