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Motorola'nın Ticari Serisi içerisinde yer alan ve pazarın lider 
telsizlerinden biri olan CP040, sizi işlerinize odaklı tutmak üzere, 
basit ve etkili iletişim olanakları sunar. Özellikle küçük ve orta 
büyüklükte işletmeler göz önünde bulundurularak tasarlanmış 
olan CP040, ekip üyelerinizi en düşük eğitim gerekliliğiyle ve 
karmaşık özelliklerle dikkatlerini dağıtmadan iletişim halinde 
tutar.

Ticari Seri içerisinde bulunan geniş bir aralıktaki aksesuarlar ve 
mobil telsizlerle; ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak 
hazırlanmış iletişim çözümleri oluşturmak son derece kolaydır. 

TİCARİ SERİ 

CP040
Portatif Telsizler 

İşlerinize odaklı kalın

CP 040

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER 

Kurulumu ve kullanımı kolay 
• Sık kullanılan özelliklere kolayca erişmek için

programlanabilir tuşlar
• Sağlamlaştırılmış tasarım
• PC ile programlanabilir

Kalite
• MIL Spec 810F uyumludur
• IP54 çevre standartlarını karşılar
• 5 yıllık zorlu saha kullanımını simule eden benzersiz Motorola
Hızlandırılmış Yaşam Döngüsü testinden geçmiştir

• X-PandTM ses sıkıştırma teknolojisi

Verimlilik
• Kanal tarama
• Batarya güç yönetimi için yüksek / düşük güç seçeneği
•CTCSS sinyalleme (PL)

Standart olarak pakete dahil olanlar
• Batarya
• Kemer klipsi
• Şarj Aleti
• Anten

Aksesuar seçenekleri 
Telsizinizi özelleştirmeniz için geniş bir 
aralıkta aksesuar seçenekleri bulunmaktadır.
• Ses aksesuarları
• Bataryalar ve şarj aletleri
• Taşıma seçenekleri

Naylon Taşıma Çantası - HLN9701 Ses Jakı Yuvalı, Dayanıklı Uzak Hoparlörlü 
Mikrofon  - MDPMMN4013

RSM için D şekilli Kulaklık 
MDPMLN4620

Hızlı Masaüstü Şarj Aleti  
WPLN4139 (Avrupa) WPLN4140 (BK)www.okth.com.tr

Telsiz haberleşmesi konusunda kullanıcıların değişen ihtiyaçları doğrultusunda 
Altyapı Servis Sağlayıcısı olarak 2006 yılında kurulmuştur ve Lojistik, Hizmet, 
Endüstri, Enerji, Turizm, İnşaat ve Perakende sektörlerinde bir çok kullanıcıya 
OKTH hizmeti vermektedir.
Merkezi Ankara’da bulunan firmamızın  şubeleri İstanbul , Antalya ve Muğla’ dadır.

Türkiye'nin her noktasında OKTH Telsiz altyapımız, kiralık Konvansiyonel, PMR ve 
Sayısal Telsiz cihazlarımız ve uzman teknik kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri

OKTH Ltd. Şti

ORTAK KULLANIMLI TELSİZ HİZMETLERİ

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, analog ve/veya sayısal teknolojiler kullanılarak 
aynı sistem içerisinde bir veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en 
az bir merkez telsiz veya aktarıcı (role) ve yeteri kadar abone telsiz cihazından 
oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize paket veri, mesaj, çağrı, 
görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya hücresel 
olmayan, yerel ve/veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme 
hizmetini ve ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsar. 

OKTH Nedir?

Kapsama Alanlarımız

OKTH ile alakalıdetaylar
İşletmeci, yerel ve bölgesel Sayısı Sınırlandırılmayan Kullanım Hakkı 
kapsamında elektronik haberleşme altyapılarını 
birbirleri ile   irtibatlandırma hakkına sahiptir. 
Yetkilendirme süresi on beş (15) yıldır. 
İster uzun süreli isterse kısa süreli ihtiyaçlarınızı operasyonel zafiyetlerin
oluşmasına imkan tanımadan çözebilecek, yasal izin ve bildirim
ile vakit kaybetmeyecek ve maliyetlerinizi düşürmenize olanak tanımaktadır.

yetki belgeleri 
yetkilendirme alanları içerisinde 

prosedürleri


