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ENDÜSTRİ LİDERİ SES

Dijital iletişim artık erişilebileceğiniz yerde

Konu olağanüstü ses netliği olduğunda, dijital
sistemlerin kalitesi tartışılamaz. DP2000 Serisi
portatif telsizlerle tüm kapsama alanınızda dijital ses
kalitesine ek olarak her nerede çalışıyor olurlarsa
olsunlar, çalışanlarınızın net şekilde duymasına ve
konuşmasına yardım eden benzersiz özelliklere sahip
olursunuz.
Akıllı Ses özelliği ile telsiz ses seviyesi, arka plan
gürültüsünü gidermek için otomatik olarak ayarlanır.
Artık işçiler gürültülü ortamlarda çağrı kaçırmamak
için telsizin sesini açmak ya da sessiz yerlerde
çalışırken etraftaki diğer çalışanları rahatsız etmemek
için sesi kısmak zorunda değiller. Arttırılmış arka plan
gürültü bastırma özelliği, forkliftlerin çıkardığı
gürültüden trafik uğultusuna kadar tüm istenmeyen
harici gürültüleri filtreler. Ayrıca IMPRES™ ses
aksesuarları, gürültü bastırma özelliğini geliştirir ve
daha akıllı ses için seslerin ayırt edilebilme düzeyini
daha önce hiç tecrübe edilmediği kadar iyileştirir.

İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMAK ÜZERE
ÖLÇEKLENEBİLİR

İş gücünüz her gün, sürücülerin güvenle evlerine
dönmelerini sağlamak, kargo boşaltmak, envanter
kontrolü ve ziyaretçileri kontrol etmek gibi zorlu
görevlerde çalışmaktadırlar. Bu nedenle, DP2000
Serisinin değişen ihtiyaçlarınıza ve kapsama alanınıza
uyum sağlamak için sunduğu kolaylığı, esnekliği ve
ölçeklenebilirliği takdir edeceksiniz. Tüm ihtiyacınız
olan, arttırılmış gizlilik karıştırması ya da kritik
iletişimleri tam zamanında alınacak şekilde öncelik
sırasına koymak için kullanılan İletim Kesme Sistemi
gibi özellikleri eklemek için gerçekleştirilecek olan
basit bir yazılım güncellemesidir.

YÜKSEK GÜÇLÜ PERFORMANS

DP2000 Serisi TDMA dijital teknolojisi kullandığından,
iki misli çağrı kapasitesi ve daha net sesli iletişim
sunar. Konu batarya performansı olduğunda, telsizler
analog sistemlere kıyasla iki şarj arasında %40 daha
fazla dayanır. Aslında, bataryalarımız, şarj aletlerimiz
ve ses aksesuarlarımız içerisinde yer alan ve en ileri
teknoloji olan IMPRES™ teknolojisi aynı zamanda
daha uzun konuşma süresini ve daha net sesi de
güvence altına alır.

Bir üretim hattındaki tedarik ihtiyaçlarını gözlem altında
tutarken ya da bir inşaat alanında gerçekleşen bir olayı rapor
ederken, çalışanlarınızı nasıl bağlantıda ve güvende tutarsınız?
MOTOTRBO dijital telsiz çözümleri, dijital ulaşımın gücünü
hizmetinize sunarak yardımcı olabilir. 1
Çok amaçlı ve güçlü MOTOTRBO, en iki yönlü radyo iletişimini, en
yeni dijital teknolojilerle bir araya getirmektedir. DP2000 Serisi
telsizler, iletişim ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere sınıfının en iyi
ses kalitesini, ölçeklenebilir bir çözüm içerisinde sunmaktadır. Bu
telsizler aynı zamanda analog olarak da çalıştırılabildiğinden,
dijital sisteme geçişi kendi hızınıza ve bütçenize uygun olarak
gerçekleştirebilirsiniz.
DP2000 Serisi telsizler iş yerinizi ve çalışanlarınızın iş birliği
yapma şekillerini yeniden düzenlemenize olanak tanıyarak, daha
fazla üretkenlik, güvenlik ve maliyet etkinliği kazanmanıza
yardımcı olur.
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DP2000 Serisi, çalışanları daha verimli kılmak için pek
çok özellik sunmaktadır. Sesli anons özelliği sesli
doğrulama sağladığından, işçiler kanal ve bölge
değişimlerinden ve yanı sıra programlanabilir düğme
özelliklerinden telsiz ekranına bakmaksızın haberdar
edilebilirler. Ekran ve kolay kullanımlı gezinme
menüsü, telsizin kullanımını sezgisel bir hale getirir ve
bu sayede ister odaların durumunu onaylayan bir otel
resepsiyonisti, ister bir spor organizasyonunda göre
alan bir güvenlik görevlisi olsunlar, çalışanlar
yapmakta oldukları işe odaklanabilirler.

Ve kapsama alanınızı genişletmek ya da kapasitenizi
arttırmak istediğinizde, DP2000 Serisi telsizlere
yapılacak bir yükseltme, cihaza IP Sitesi Bağlantısı
özelliği kazandırıp, bir geniş alan ağı oluşturarak
kapsama alanını genişletmek, tek bir alanın ya da
dağınık alanların kapsanmasını güçlendirmek için
internet bağlantısı kullanılmasına olanak tanır. Ya da
kapasiteyi 1,000 kullanıcının üzerine çıkarmak için
Capacity Plus tek sitelik tranklama özelliğini kullanın.
Linked Capacity Plus özelliği, Capacity Plus özelliğinin
genişletilmiş kapasitesini IP Site Connect özelliğinin
geniş alan kapsamasıyla bütünleştirerek yüksek
kapasiteli, geniş alanda ve maliyet etkin çok siteli
tranklama çözümü sunar. Kısacası, ister tek bir alanda
ister birden çok alanda genişletilmiş kapsama alanına
ihtiyaç duyuyor olun, DP2000 Serisi işletmenize ve
bütçenize uygun olarak ölçeklenebilir.

KENDİ HIZINIZDA HAREKET EDİN

GÜN BOYU, SÜREKLİ DAYANIKLILIK

DP2000 Serisi, su koruması için IP55 ve ABD Askeri
Standartlar 810 C, D, E, F ve G gibi zorlu standartları
karşılamaktadır. DP2000 telsizler iki yıllık Standart
Garantiye ve ek olarak 1 yıllık batarya ve aksesuar
garantisine sahiptir. Ek olarak, Başlangıçtan İtibaren
Servis ile hepsi Motorola'nın dünya çapında yerleşik
servis altyapısı, yüksek seviyede yetkin destek
teknisyenleri ve onaylı tamir tesisleri tarafından
sağlanan; hızlı servis dönüş süreleri, uzman telefonla
teknik destek ve en son yazılım sürümlerine erişim2
sayesinde uzun yıllar boyunca aklınız rahat olur.

İletişim sistemlerindeki bir değişiklik süresince
işlerinizi yürür halde tutmak, işletmeniz için hayati
önem taşır. DP2000 Serisi telsizler analog ve dijital
modda çalıştığı ve dinamik karışık mod tekrarlayıcı
işlevi analog ve dijital çağrılar arasındaki geçişleri
kesintisiz hale getirdiği için dijital sisteme geçiş
yapmak son derece kolaydır. Bunun anlamı, MOTOTRBO telsizlerinizi ve tekrarlayıcılarınızı mevcut analog
sistemlerinizde kullanmaya başlayabileceğiniz ve
zamanınız ve bütçeniz el verdiğinde dijital sisteme
geçebileceğinizdir.
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