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SL1600
Portatif Telsizler 

Taşınabilirlik ve basitlik yeniden tanımlandı

SL1600
MOTOTRBO™  

MOTOTRBOTM SL1600, cihazı her gün kullanan mobil kullanıcılar için ultra ince 
ve sağlam bir profil içerisinde, güvenilir bas konuş iletişim sağlar. İster bir 
etkinlikte servis elemanlarını koordine ediyor olun, ister sahadaki işçileri  
yönetiyor olun, SL1600 sizi verimli şekilde bağlı tutmak için cesurca 
tasarlanmıştır.

En son teknoloji SL1600 cihazının çalışmasını basit ve kolay hale getirmek için 
çalışmaktadır. Ergonomik tasarım, tek elle kullanıma olanak tanır ve çok amaçlı 
bir aksesuar portföyü size elinizdeki işe odaklanma özgürlüğü sunar. 

SL1600, işiniz için çok önemli olduğunu fark edeceğiniz, örneğin kritik 
iletişimleri öncelik sırasına koymak için bir iletişimin yarıda kesilebilmesini 
sağlayan özellik gibi MOTOTRBO özellikleri ile uyumludur. Ek olarak SL1600, 
mevcut iletişim sisteminizle pürüzsüz şekilde uyum sağlamak üzere, hem dijital 
hem de analog telsiz teknolojisini destekler.

ULTRA SLİM PROFİL

Yalnızca 22 mm kalınlıkla, 
SL1600 ultra taşınabilir 
bir cihazdır. Bir parmak 
anteni, eğimli kenarlar ve 
sağlam çerçeve SL1600 
birimini mükemmel 
çalışma ortağı haline 
getirir. Cihaz, takılma ya da 
şişkinliklere neden 
olmaksızın cepte ya da 
çanta içinde taşınabilir.

BASİT KULLANIM 

SL1600, kolay ve sezgisel 
kullanım için 
tasarlanmıştır. Yandaki ses 
seviyesi kontrolü, özel güç 
butonu, çıkıntılı bas konuş 
düğmesi ve üstte yer alan 
kanal geçiş anahtarının 
hepsi, hızlı, tek elle erişim 
için tasarlanmıştır. Kanal 
“hızlı geçiş” özelliği, 
kullanıcıların bir seferde 
10 kanal arasında geçiş 
yapmasına olanak tanır. 

İLERİ TEKNOLOJİ 

SL1600, performans ve 
kullanım kolaylığı için en 
son teknoloji ile 
donatılmıştır. Kırılmaya 
dayanıklı Aktif Görünümlü 
ekran, durum bilgilerini 
iletmek için telsiz kasası 
arkasında yer alan bir LED 
matrisi kullanır ve batarya 
ömründen tasarruf etmek 
için kullanılmadığında 
kendini kapatır. SL1600 aynı 
zamanda Range Max 
teknolojisine de sahiptir: 
ince bir profil ve uzun 
batarya ömrü sunarken 
kapsama menzilini 
genişleten, gelişmiş bir 
telsiz tasarımı ve patentli 
anten.

SAĞLAM VE 
GÜVENİLİR

SL1600 dayanmak üzere 
üretilmiştir. Toza ve suya 
dayanıklılık için IP54 
sınıflamasına sahiptir ve en 
sert koşullarda bile 
kullanılabilir. Bu telsiz, pek 
çok düşmeye ve 
yuvarlanmaya dayanabilir. 
Telsiz ayrıca, kabul 
edilmeden önce 5 yıllık sert 
koşullarda hizmet vermeyi 
simüle eden, Motorola'nın 
zorlu Hızlandırılmış Yaşam 
Döngüsü Testinde 
dayanıklılığını kanıtlamıştır.

Taşınabilirlik ve basitlik yeniden tanımlandı

Çok amaçlı portföyümüz esnek bir el kayışını, dönen 
ağır iş sınıfı kemer klipsini ve fırdöndülü taşıma kılıfını 
içermektedir. Ayrıca, telsizin üzerine naylondan bir 
bilek kayışı da takılabilir. 

SL1600 için MOTOTRBO ses aksesuarları, uzun süreli 
konfor ve gelişmiş cihaz performansı için tasarlanmıştır. 
Sıralı mikrofonlar ve kolayca erişilebilen bas konuş 
özellikleri, kolay, eller serbest iletişim sağlar. 

PARÇA # 

PMLN6074 

AÇIKLAMA 

Naylon Bilek Kayışı 

PARÇA # 

PMLN7156 

AÇIKLAMA 

Sıralı mikrofonlu ve bas konuş özellikli Mag One Kulaklık  

Sıralı mikrofonlu ve bas konuş özellikli, ayarlanabilir, 
D şekilli kulaklık, siyah 

  PMLN7076 Esnek Hızlı Bırakmalı El Kayışı PMLN7159 
PMLN7128 

PMLN7190 

Ağır İş Sınıfı Fırdöndülü Kemer Klipsi 

Taşıma Tutamağı / Fırdöndü Kemer Klipsli Kılıf  
PMLN7189 Sıralı mikrofonlu ve bas konuş özellikli fırdöndü kulaklık  

PMLN7158 1-Kablolu, Sıralı mikrofonlu ve bas konuş özellikli Gözlem Seti, 
siyah 

2- Kablolu, şeffaf tüplü,  Gözlem Seti, siyahPMLN7157 

SL1600 cihazınızı yüksek verimlilikli parmak 
antenlerle donatın. Renkli anten ID bantlar kolay 
özelleştirme ve tanıma için kullanılabilir. 

Bu gerekli aksesuarlarla telsizlerinizi her zaman çalışır 
durumda tutun. Lityum iyon bataryalarınızı MOTOTRBO 
tek ya da çok birimlik şarj yuvalarında şarj edin. 

PARÇA # 

PMAE4093 

PMAE4094 

PMAE4095 

PMAD4144 

PMAD4145 

PMAD4146 

32012144001 

32012144002 

32012144003 

32012144004 

32012144005 

AÇIKLAMA 

403 - 425 MHz aralığı için UHF parmak anten (4.5cm) 

420 - 445 MHz aralığı için UHF parmak anten (4.5cm) 

435 - 470 MHz aralığı için UHF parmak anten (4.5cm) 

136 - 144 MHz aralığı için VHF parmak anten (5cm) 

144 - 156 MHz aralığı için VHF parmak anten (5cm) 

156 - 174 MHz aralığı için VHF parmak anten (5cm) 

Anten ID Bandı (Gri, 10'lu Paket) 

Anten ID Bandı (Sarı, 10'lu Paket) 

Anten ID Bandı (Yeşil, 10'lu Paket) 

Anten ID Bandı (Mavi, 10'lu Paket) 

Anten ID Bandı (Mor, 10'lu Paket) 

PARÇA # 

PMNN4468 

PMLN7074 

PS000042A12 

PS000042A13 

PMLN7110 

PMLN7163 

PMLN7102 

PMLN7162 

CB000262A01 

AÇIKLAMA 

Li-Iyon 2300 mAh batarya 

Yedek Batarya Kılıfı 

Mikro USB Tek Birimlik Hızlı Şarj Cihazı (AB tipi fiş)  

Mikro USB Tek Birimlik Hızlı Şarj Cihazı (BK tipi fiş)  

Tek Birimlik Hızlı Şarj Cihazı (AB tipi fiş) 

Tek Birimlik Hızlı Şarj Cihazı (BK tipi fiş) 

Altı Cepli Çok Birimlik Hızlı Şarj Cihazı (AB tipi fiş) 

Altı Cepli Çok Birimlik Hızlı Şarj Cihazı (BK tipi fiş) 

Mikro USB Programlama Kablosu 

PMLN7110 / PMLN7102 / 
PMLN7163 PMLN7162 PMNN4468 

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE KABLOLAR 

UHF VHF Anten ID Bantları 

ANTENLER 

SES AKSESUARLARI 

PMLN7076 PMLN7128 PMLN7190 

TAŞIMA AKSESUARLARI 

MOTOTRBO SL1600 SERİSİ AKSESUARLARI

PMLN7189

PMLN7156

PMLN7157

PMLN7158




