Rádiostanica CLS446

POTREBUJETE RÝCHLU
ODPOVEĎ?
V dnešnej dobe mobilnej komunikácie bežne kontaktujete svojich
zákazníkov, dodávateľov a partnerov bez ohľadu na to, na akom
mieste sa momentálne nachádzajú. Ale viete, čo sa deje práve
s Vašimi zamestnancami? Môžte ich kontaktovať v budove, v
sklade, na Vašom pracovisku jednoducho a hlavne ekonomicky?
S rádiostanicou Motorola CLS446 môže byť každý Váš
zamestnanec s Vami v kontakte, pripravený zodpovedať Vaše
požiadavky, podať Vám aktuálne informácie jednoduchým
stlačením tlačidla na rádiostanici.
Neplatíte žiadne poplatky za aktiváciu, spojenie alebo hovor –
jednoducho zakúpite rádiostanice, čo predstavuje Vaše úvodné
náklady, ktoré sa Vám spätne vrátia vo forme zvýšenia
obchodnej produktivity.
Akákoľvek komunikácia medzi pracovníkmi navzájom, alebo
medzi pracovníkmi a managementom je nutná pre dosiahnutie
kvalitných služieb pre zákazníkov. Prezrite si možné aplikácie:

Maloobchodné predajne – pomocou rádiostanice CLS446 môže
pokladníčka ihneď kontaktovať zodpovedného pracovníka pre
získanie ceny tovaru. Zákaznícky servis môže okamžite
kontaktovať veľkosklad pre preverenie dodania tovaru do
predajne, pričom management môže monitorovať komunikáciu
a po ukončení operácie bude diskrétne informovaný.

Bezplatná prevádzka pomocou
stanice CLS446
Nepotrebujete žiadne povolenia
k vysielaniu a k prevádzke, neplatíte
žiadne poplatky, žiadne uzatváranie
zmlúv, jednoducho stanicu zapnete
a komunikujete – nie len v SR ale aj
v krajinách EÚ.

Reštaurácie – manažér reštaurácie môže pomocou CLS446
prijať volanie o pripravenosti stolov, čím sa urýchli usadzovanie
nových hostí reštaurácie. Taktiež kuchár môže kontaktovať
čašníka o pripravenosti jeho objednávky.
Hotely – recepcia môže okamžite získať informácie o uprataní
izieb, alebo recepcia môže kontaktovať upratovaciu čatu, alebo
opravára na základe požiadaviek hostí.
Iné možné aplikácie – farmaceut v lekárni môže kontaktovať
skladníka pre doplnenie zásob, predavačka v predajni
nákupného centra môže v prípade potreby kontaktovať bezpečnostnú službu.

Jednoducho pre Vás.
Rádiostanicu CLS446 môžte používať v priebehu sekundy vďaka
pevným a jasne označeným tlačidlám, robustnému tlačidlu pre
uskutočnenie hovoru, rotačnému regulátoru hlasitosti. Komfort
užívania zvyšuje aj výrazné osvetlenie displeja.
Čistá komunikácia.
Rádiostanica využíva štandardne 8 komunikačných kanálov,
ktoré definuje európska norma PMR. Naviac rádiostanica
využíva 121 „vedľajších“ komunikačných kanálov, čo zabezpečí
okamžite kontaktovanie Vašich kolegov, pracovníkov.

Multi nabíjačka IXPN4009AR s Euro adaptérom vám umožní nabíjať naraz až 6
rádiostaníc. Naviac táto nabíjačka vám umožní klonovať nastavenia z jednej
rádiostanice na ostatné rádiostanice. Zobrazené stanice nie sú súčasťou
dodávky.

Bezdotykový kontakt.
Pomocou ľahkej náhlavnej súpravy, ktorá je súčasťou dodávky,
získate úplnú slobodu Vašich rúk. Spojenie nadviažete
jednoducho - hlasom (VOX funkcia).
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Kompaktný dizajn.
CLS446 má len 153 gramov, takže Vás nebude
„ťahať“ svojou váhou dole. Môžete ju nosiť jednoducho vo vrecku, alebo si ju pripevníte na pracovný
odev pomocou praktického držiaka, ktorý je súčasťou
dodávky.

Jednoduchá a praktická.
Veľký, ľahko čitateľný displej s užívateľskými ikonami zobrazuje
kanálový kód, "pracovný status", kapacitu batérie a ostatné
funkcie rádiostanice.
Hlasový "Scrambling".
Táto vlastnosť rádiostanice zabezpečí minimalizovanie nežiadúceho šumu pri komunikácií.

Dlhá životnosť batérie.
K rádiostanici sa štandardne dodáva LiIon batéria.
Prevádzku môžte zabezpečiť aj pomocou 3 štandardných AAA batérii za pomoci adaptéra.

Prispôsobenie.
Tak ako je vždy očakávané od Motoroly, CLS446 podporuje
širokú škálu doplnkov od batérií, audio súprav až po doplnky
slúžiace k väčšiemu komfortu užívania produktu, pre špecifické
užívateľské riešenia.

Hlasité alebo tiché volanie.
Vyberte si z troch tónov alebo použite tichú
VibraCall™ prevádzku pre príjem hovoru.

Technická špecifikácia
Všeobecne
Počet kanálov
Kódy
Pracovné pásmo

Dosah

Napájanie

Životnosť batérie

8
121
446.00625 MHz
446.01875 MHz
446.03125 MHz
446.04375 MHz
446.05625 MHz
446.06875 MHz
446.08125 MHz
446.09375 MHz
do 5 km bez
terénnych a iných
obmedzení
3 AAA alkalické
batérie alebo LiIon
Motorola batérie
LiIon: 12 hodín na
jedno nabitie
(údaje platia pri pomere 5%
vysielania, 5% prijímania
a 90% StandBy)

Rozmer
Váha

105 x 51 mm
153 g

Obsah balenia

Ľahká náhlavná súprava

Stolová nabíjačka s Euro adaptérom

Ceny a objednávanie

Motorola LiIon batéria

Praktický držiak

Kontakt

Jednotná doporučovaná predajná cena za kus je $199.
V cene je zahrnutá rádiostanica, praktický držiak vrátane
štipca na opasok, Motorola LiIon batéria, nabíjačka, ľahká
náhlavná súprava, príručka
Na odber viacerých kusov je poskytovaná zľava. Pre
stanovenie zľavy nás kontaktujte.
Rádiostanicu je možné zakúpiť priamo z elektronickej
predajne WRX Shop – http://shop.wrx.sk
O dobe dodania rádiostanice sa informujte telefonicky
v našej spoločnosti.

WRX Slovakia s.r.o.
Viedenská cesta 7, (Hotel Incheba)
851 01 Bratislava, Petržalka
Slovenská republika
Tel: +421 2 624 10 636

http: // motorola.wrx.sk

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the U.S. Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their respective owners.
WRX a WRX Logo je registrovaná ochranná známka spoločnosti WRX Slovakia. Registrácia značky je uložená v patentovom úrade Slovenskej republiky. Tento dokument je voľným prekladom dokumentu spoločnosti
Motorola. Dokument bol preložený a doplnený o komerčné informácie spoločnosti WRX Slovakia. Verzia dokumentu je vyznačená v pravej dolnej časti. © 2004, WRX Slovakia s.r.o.

----------------------------------------------------------------------------------------------------Motorola CLS446 – PMR stanica. Preklad: WRX Slovakia 2004. Verzia dokumentu WMRPMR0406V01

