
OPLEV DEN NYE MOTOTRBO R7 HOS SIEB TEKNIK
Vi introducerer nu det nyeste skud på stammen fra Motorola Solutions, MOTOTRBO R7. 
MOTOTRBO R7 er en funktionsrig og robust radio, med avanceret audioteknologi, 
der sikrer at du altid kan kommunikere højt og tydeligt. Dens robuste konstruktion er 
klar til barske omgivelser og talrige tilslutningsmuligheder, gør dine teams parate til 
hverdagens udfordringer. 

SKARP OG KLAR AUDIO
Den Adaptive Dual Microphone Noise Suppression undertrykker omkringværende støj, 
så du med sikkerhed kan høres og blive hørt, selv når du er omgivet af overdøvende 
støj fra maskiner eller et brølende station. Automatic Acoustic Feedback Suppression 
intelligens undertrykker lyde fra andre radioer i nærheden og leverer problemfri 
kommunikation selv i tætbefolkede områder. Intelligente audio monitors justerer 
højtaler volumen, så du altid er sikker på en perfekt lydstyrke.

EGNET TIL HÅRDFØRT BRUG
MOTOTRBO R7 er testet til at opfylde militære standarder og bygget til at udkonkurrere 
alt, hvad der bliver kastet dens vej. R7 er egensikker og kan derfor bruges i farlige 
situationer uden risiko for antændelse eller brand. Med IP68 og IP66 klassificeringer 
er den fuldstændig støvtæt og beskyttet ved vandnedsænkning på op til 2 meter i 
2 timer, samt direkte påvirkning fra vandstrømme under højt tryk. 

MOTOTRBO R7 
KLAR TIL FREMTIDEN

Front og bag 
mikrofoner til avanceret 
audio undertrykkelse

Slankt batteri med lang 
levetid for mere taletid

Kraftig fremadvendt højtaler, 
placeret bag tastaturet, 
leverer høj og klar lyd

Stor nødknap med optimeret 
ergonomisk design

STORE EGENSKABER 
KOMPAKT DESIGN
Flere funktioner end nogensinde før, 
i en slank og ergonomisk enhed.

2,4 GHz og 5 GHz Wi-Fi og 
Bluetooth 5.1 med enkel 
tilslutning

2,4 tommer 320 x 240 pixel
QVGA skærm til nem 
navigation

Hele teamet er godt klædt 
på med dette nye strømlinet
design, der er let at anvende 
og nem at betjene.

SIEB Teknik ApS
Holmagervej 1L 
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+45 70 20 26 36 
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SOCIAL MEDIA
facebook.com/sieb.dk
linkedin.com/company/sieb-teknik-aps
instagram.com/siebteknik
youtube.com/channel/UCA6q7EPAypSUItl_zjiwLoQ

ALTID SIKKERT FORBUNDET

R7 er den førende radio i MOTOTRBO
serien og er parat til at styrke dit team 
med tilpasset stemmedækning og 
strømlinet kritisk kommunikation. 
MOTOTRBO R7 holder dit team forbundet, 
alt imens det samarbejder med 
eksisterende videosikkerhedssystemer, 
sensorer og meget mere. Systemet
prioriterer vigtige alarmer, der holder 
teamet og kunder sikrer uden for mange 
notifikationer. 

KRITISK INFO PÅ ET ØJEBLIK

Færre klik, mindre scrolling, navigering 
og mere kritisk infomation på et øjeblik. 
Med detaljerede beskeder på start-
skærmen, får brugeren hurtigt de 
nødvendige informationer, helt uden 
at scrolle. Brugeren kan med ét tryk få 
adgang til de mest brugte handlinger og 
den 2,4 tommer 320 x 420 px. QVGA-
skærm giver en intuitiv brugeroplevelse 
og effektiv navigation. 

Gør din organisation parat 
til fremtidens udfordringer 
med løsninger fra SIEB Teknik

SIEB Teknik ruster 
dine teams til 
hverdagens 
forandringer og 
usikkerheder


