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VLR 150
RÁDIO BIDIRECIONAL PARA EMPRESAS

Hotéis e restaurantes

Lojas de varejo

Pequenas empresas

Escolas

SIMPLES
Fácil de ser usado pela sua equipe, para comunicação 1
a 1 ou em grupo apertando apenas um botão.

INTELIGENTE
A função mãos livres permite o foco no mais importante,
o serviço e a satisfação de seu cliente.

DISCRETO
Com o uso de um fone de ouvido (opcional)
e a função Vibracall® é possivel a comunicação
discreta em ambientes ruidosos.

FEITO PARA O USO DAS EMPRESAS
Feito para resistir ao uso e desgaste diário.

Seu kit para empresas inclui:
• VLR 150 – rádio bidirecional
comercial de 1 watt e 4 canais
• Carregador de bateria de mesa
• Bateria recarregável de Li-ion
• Estojo de rádio para cintura

www.Acent-radios.com.br
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VLR 150

Motorola significa mais negócios!

Os rádios comerciais bidirecionais Motorola foram desenhados
RÁDIO BIDIRECIONAL PARA EMPRESAS pensando na sua produtividade comercial – proporcionando uma
comunicação inteligente, simples e confiável ao toque de um botão.
Personalize seu rádio
com acessórios.
POTÊNCIA
1 watt de potência oferece um alcance de
até 18.580 metros quadrados, 15 andares e 8 quilômetros
(o alcance do sinal varia conforme o terreno e as
condições ambientais).
Bateria Recarregável
de Íon de Lítio
Código: 56557

Carregador Múltiplo
para 6 Unidades
Código: 56531

Estojo de Couro com
Correia Ajustável
Código: 56519

OPERAÇÃO MULTICANAL
4 canais permitem que você
se comunique com grupos de trabalho separados.
FREQÜÊNCIAS COMERCIAIS
Opera em 48 freqüências
comerciais exclusivas além de apresentar 38 códigos
analógicos e 83 digitais para ajudar a bloquear a
interferência. (Consulte o manual de uso para verificar as

freqüências comerciais aprovadas no seu país.)

BATERIA DE LONGA DURAÇÃO
Até 12 horas de vida útil
de bateria.

Fone de Cabeça com
Microfone
Código: 53815

DESIGN LEVE E DURADOURO
Pesa menos de 142 gramas,
e foi construído para resistir ao uso diário.
ALERTA VIBRACALL® E TONS DE CHAMADA
3 tons de chamada mais alerta VibraCall para
aplicações mais discretas.
CAPACIDADE DE MÃOS LIVRES
Pode ser utilizado sem o
uso das mãos (necessário acessório opcional).

Fone de Ouvido
com Microfone
Código: 56158

GARANTIA LIMITADA MOTOROLA DE 1 ANO
Para mais detalhes favor consultar o revendedor.
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