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BEGIN MET STIJL EN  
GEMAK EEN HEEL  
NIEUW GESPREK

A. SMART STATUS GLOW  
       Kleur geeft het actieve kanaal, zending en ontvangst radio, 

scan en batterijduur aan.

B. PUSH-TO-TALK KNOP 
       Grote, voelbare en centraal gelegen knop maakt bediening 

gemakkelijk.

C. VOLUMEREGELING   
       16 regelbare volumeniveaus maken CLP goed hoorbaar in 

iedere omgeving. Lang indrukken biedt een snelle manier 
om het volume van de hoofdtelefoon te verlagen.

D. AAN-UIT/BATTERIJ KNOP  
       Zet het apparaat aan of uit, met een korte druk geeft hij een 

audio-indicatie van de huidige batterijduur.

E.  ACCESSOIRE-AANSLUITING  
       Compact, duurzaam ontwerp, voor bewezen Motorola 

accessoires.

F.  MENU KNOP   
       Stemgestuurde menu biedt snelle toegang tot de 

voorgeprogrammeerde functies: kanaal, monitor, scan en 
beltoon.

G. OPLADEN / PROGRAMMEREN CONTACTEN  
      Biedt krachtig laden van de batterij en radioprogrammering.

KENMERKEN IN EEN OOGOPSLAGF
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Uw team kan nu in contact blijven met de 
productiviteits-tool die comfort, duurzaamheid en 
eenvoud combineert. De Motorola CLP PMR446 
bidirectionele portofoon is de compacte portofoon die 
de klus klaart zonder in de weg te zitten.

Speciaal ontworpen voor de detailhandel en horeca, 
CLP is klein en lichtgewicht, met een push-to-talk 
systeem via een enkele druk op de knop. Duidelijk, 
sterk geluid maakt communiceren in een lawaaiige 
omgeving makkelijk en het duurzame ontwerp en lange 
levensduur van de batterij zullen bestand zijn tegen 
de slijtage van het dagelijkse gebruik in uw hectische 
werkomgeving.

Al deze prestaties zijn verpakt in een slank, eigentijds 
ontwerp. Door flexibele draagmogelijkheden kunt u de 
CLP aan een riem of een veelzijdige magnetische clip 
dragen, waardoor het u het comfort en de vrijheid biedt 
om uw stijl en werkomgeving te combineren.

Uw klanten eisen een snelle respons en uitmuntende 
klantenservice. U kunt daar nu in stijl en met gemak 
voor zorgen. CLP stelt uw team in staat in contact te 
blijven, fouten te verminderen en snel te reageren op 
andere teamleden, klanten of gasten. Motorola CLP–dit 
is productiviteit met persoonlijkheid. 
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FUNCTIES DIE ONTWORPEN 
ZIJN VOOR U

KENMERKEN : FUNCTIE :

Stemgestuurde bediening Het stemgestuurde menu biedt snelle toegang tot kanaal, monitor, scan en beltoon. 
Ondersteunt Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch, 
Spaans en Turks.

Smart Status Glow Kenmerken zijn verbonden aan een kleur en geven informatie in een oogopslag.

Programmering klanten
Software (CPS)

Verbindt CLP met een PC via een datakabel om uw radio-instellingen te personaliseren.

Radio-instelling Stel kanalen, frequenties en codes in vanaf een voorgeprogrammeerde lijst zonder 
gebruik van een computer.

Scan* Controleer radio-activiteit voor snellere, efficiëntere communicatie.

Slank ontwerp Unieke portofoon ter grootte van uw handpalm, die 40% kleiner en 50% lichter is dan 
vergelijkbare producten.

Geluid Heldere, sterke geluidsprestaties voor betrouwbare communicatie in lawaaiige 
omgevingen.

Interne antenne Ingebouwde antenne levert groot bereik in een compact ontwerp.

Duurzaamheid Ontworpen en geproduceerd om dagelijks gebruik te weerstaan. Voldoet aan MILSTD 
810 specificaties.

Batterij Li-Ion batterijen leveren 9-14 uur* praten en luisteren voor service tijdens lange 
diensten.

Voeding 500mW vermogen

Frequentieband Werkt met 8 kanalen op de PMR446 frequentieband.

Oplossingen voor 
geïntegreerde 
stembediening

Maakt real-time spraaktoegang mogelijk tussen Motorola gebruikers met 
bidirectionele portofoons, TEAM VoWLAN apparaten en stemgestuurde mobiele 
computers.

Antimicrobiële
bescherming**

Voorkomt de groei van van schimmels en bacteriën op het oppervlak van de portofoon.

Motorola staat als bedrijf bekend om zijn primeurs en heeft een rijk erfgoed van 
innovatie. We blijven uitvinden wat volgt: mensen verbinden, mobiliteit bieden 
en technologie persoonlijk maken.

“Altijd bij de hand, nooit in de weg–CLP maakt het eenvoudig om 
contact te houden met mijn team en mijn klanten.”

DETAILHANDEL

HOTELWEZEN

RESTAURANT

FUNCTIES



VERGROOT FUNCTIONALITEIT EN PRESTATIES

Originele Motorola accessoires maken u en uw CLP zelfs nog productiever. Een  
verscheidenheid aan draagmogelijkheden, oordoppen, batterijen en opladers bieden u de 
mogelijkheid het communicatiesysteem te creëren dat het beste werkt voor u en uw team.

MOTOROLA CLP 
ACCESSOIRES

Oorstuk met inline PTT 
knop

Multi-eenheden oplader
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ACCESSOIRES

Magnetische clip

* Afhankelijk van batterijsoort en -gebruik
** De antimicrobiële eigenschappen beschermen gebruikers of anderen niet Tegen bacteriën, virussen, ziektekiemen of andere ziekte-organismen. Dit product voor en na 

gebruik altijd grondig reinigen. Is niet van toepassing op accessoires.

Draaibaar hoesje voor 
aan de broekriem

ACCESSOIRES VOOR DRAGEN
Flexibele draagmogelijkheden geven u de vrijheid CLP 
te dragen zoals u dat wilt. Het hoesje met riemclip is 
zo licht dat u niet eens doorheeft dat u hem om heeft. 
Met een uniek magnetische draagtasje kan CLP overal 
gedragen worden; op uw revers, borstzak of vastgeklikt 
op uw middel. 

OORDOPPEN
CLP moet gekoppeld zijn aan een audio-accessoire. 
Een veelzijdigheid aan comfortabele oordoppen bieden 
sterk en helder geluid en zijn geschikt voor de manier 
waarop u graag werkt. Accessoires zijn uitgerust met 
een makkelijk te bedienen push-to-talk knop en in-line 
microfoon voor betrouwbare prestaties.

BATTERIJEN
De standaard Li-Ion batterij is ontworpen voor 9 uur 
gebruik. Voor nog langere diensten, is een high capacity 
Li-Ion batterij tot 14 uur van dienst.

OPLADERS
Dit revolutionaire, strakke ontwerp laadt uw Motorla 
CLP razendsnel op. Een multi-eenheden oplader biedt u 
de mogelijkheid tot zelfs 6 Motorola CLP’s tegelijkertijd 
op te laden. De oplader is uitgerust met een vakje aan 
de achterkant om uw oordoppen op te bergen terwijl 
het apparaat wordt opgeladen en kan bovendien aan de 
muur bevestigd worden indien de ruimte beperkt is.

Voor meer informatie over hoe de Motorola CLP bidirectionele portofoon uw bedrijf kan verrijken, 
bezoek dan onze website op www.motorolasolutions.com/emea/clp of vind de dichtstbijzijnde Motorola-
vertegenwoordiger of erkende partner op: www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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