
Proporcione a seus funcionários móveis o ‘S’ que marca 
a diferença! Possibilita maior segurança e proteção para 
realizar operações difíceis ou enfrentar situações perigosas; 
assim terão a confiança necessária para concentrar-se 
somente em suas tarefas. 

RÁDIO PORTÁTIL EP450S 
POTENTE. CONFIÁVEL. SEGURO.
Mantenha-se competitivo e aumente a produtividade
e segurança de seus funcionários móveis!

Visite o microsite, pegue o guia do produto, 
e veja o  EP450S em ação
www.motorola.com/br/ep450s

FUNÇÕES INOVADORAS 
QUE OTIMIZAM O DESEMPENHO

Função de emergência   
–  Em caso de perigo ou emergência, mantenha apertado o 

botão programável para ativar a função de emergência 
MDC que imediatamente transmitirá um alerta.

Trabalhador solitário   
–  Você nunca estará só enquanto trabalha! Seu rádio fiel 

tocará um alerta de emergência se ficar sem atividade 
por algum tempo. Não satisfeito com isso, caso você não 
responda,enviará um alarme de emergência. 

Sistema Transponder de Alcance Automático  
(ARTSTM é uma marca registrada da Vertex Standard)   
–  Os rádios que estejam operando na mesma frequência 

monitoram a frequência dos outros rádios e são alertados 
quando os rádios entram ou saem do alcance de comunicação. 
Esta é uma função exclusiva dos rádios EP450S da Motorola; 
são também compatíveis com os rádios ARTS™ da Vertex.

Programação de tons 
–  Função disponível nos modelos com e sem tela. Esta função 

permite ao Software de Programação do Cliente (CPS) 
designar um tom para Alerta de Chamada ou uma Chamada 
Seletiva de um Membro da Lista de Chamadas-MDC.

Bloqueio de canal ocupado   
–  Tecla rápida de anulação e bloqueio de rádio - Importantes 

funções adicionais que melhoram a segurança e aumentarão 
sua confiança.

PTT-ID e  Codinome (transmissão  / recepção)  
–  Identifique rapidamente  um usuário de rádio ao iniciar  

uma transmissão.

Cartão Opcional de Inversão de Voz da Motorola*   
–  Esta é uma função de criptografia de voz por meio de um Cartão 

Opcional de Inversão de Voz. É usado no modo analógico para 
uma maior segurança nas comunicações, com dois códigos 
padrões de 3,39KHz e 3,29KHz respectivamente.

Transmissão ativada por voz (VOX) integrada 
–  Com a ajuda do acessório adequado, você pode falar e  

ouvir sem ter de utilizar as mãos.

*O Cartão Opcional de Inversão de Voz é um acessório vendido em separado. Número de Peça para o 
modelo do rádio com tela: PMLN5739. Número de Peça para o modelo do rádio sem tela: PMLN5740. 
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RÁDIO  PORTÁTIL EP450S™  
PORTFÓLIO COMERCIAL



O novo e potente EP450S com maior segurança e proteção 
chega com uma variedade de funções inovadoras. Com seu 
tamanho pequeno, carcaça leve e design ergonômico, este 
rádio é bastante cômodo para transportar e operar…mesmo 
usando luvas!

Uma ampla gama de acessórios específicos para diferentes 
segmentos complementam a funcionalidade do rádio para 
todas as necessidades de comunicação. 

Complemente e otimize o desempenho e a funcionalidade 
de seu rádio e crie seu próprio sistema de comunicação 
personalizado com uma ampla gama de acessórios 
específicos para diferentes segmentos.

MELHORES COMUNICAÇÕES
Não há necessidade de retirar o rádio do seu cinto com os 
PMMN4013 -  Microfone com alto-falante remoto com 

entrada de áudio
PMMN4029 -  Microfone com alto-falante remoto  

Padrão IP57
Escolha um desses fones de ouvido para usar juntamente  
com os microfones remotos    
AARLN4885 -  Fones de ouvido cobertos apenas  

para recepção
 RLN4941 - Fone de ouvido apenas para recepção
WADN4190 - Fone de ouvido flexível apenas para recepção

APROVEITE A ÓTIMA CLAREZA DE ÁUDIO  
COM ESSES FONES DE OUVIDO
Ouça uma conversação com total clareza, minimizando  
o ruído do ambiente com o potente  
PMLN5011 - Transdutor de têmpora leve
e com o
PMLN5003 - Transdutor de têmpora ultraleve
Aproveite a facilidade de uso proporcionada pelo
HMN9022 -  Fone de cabeça com almofada dupla por trás da 

cabeça e peso médio
e com o
RLN5411 -  Fone de cabeça tipo por trás da  

cabeça ultraleve

ESTEJA SEMPRE PRONTO
Assegure comunicações contínuas com o
WPLN4161_R - Carregador múltiplo
e com estas baterias
NNTN4497_R - Bateria de Li-Ion, 1800 mAH
NNTN4970 - Bateria de Li-Ion, 1900 mAH

COMUNICAÇÕES DISCRETAS 
Escolha o nível de privacidade para suas comunicações

HMN9036 - Fone de ouvido com microfone e clipe

RLN5317 -  Cômodo fone de ouvido beige de dois fios com 
microfone e PPT combinados

RLN5318 -  Cômodo fone de ouvido beige de dois fios com 
microfone e PPT combinados

Cubra várias tarefas com a facilidade proporcionada pelas 
operações de mãos livres usando esses fones de ouvido

PMMN4001 -  Fone de ouvido ultraleve com microfone  
e PTT on-line

PMLN5001 -  Dispositivo de ouvido D-Shell com PTT   
e microfone on-line

PROTEJA SEUS RÁDIOS SEM A NECESSIDADE  
DE TRANSPORTÁ-LOS NA MÃO

Acessórios para transporte práticos e leves

RLN4815 - Pochete

HLN6602 - Peitilho

HLN9701 - Estojo de nylon

 

A SEGURANÇA QUE OFERECE
CONFIANÇA PARA AGIR
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