RVA50

ESPECIALMENTE
FORTALECIDO PARA
APLICAÇÕES EMPRESARIAIS
MAIS EFICIENTES

RÁDIOS BIDIRECIONAIS E ACESSÓRIOS DE CLASSE
EMPRESARIAL PARA USO NO LOCAL

RVA50
DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

RVA50
FUNÇÕES DO PRODUTO

TRABALHE MELHOR
EM EQUIPE
COMUNIQUE-SE
MAIS RÁPIDO

CERTIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Você precisa comunicar-se rapidamente sem
perder um segundo. Os rádios bidirecionais
RVA50 contam com inteligência empresarial
suficiente para ajudar suas equipes a
trabalharem de maneira mais eficiente.
Esses dispositivos portáteis e seus recursos
combinam a qualidade excepcional com a
acessibilidade para oferecer à sua empresa
uma vantagem competitiva. Com áudio forte
e claro em todos os pontos de seu local de
trabalho e uma durabilidade incomparável,
os rádios RVA50 suportam um nível de ruído
extremo, condições hostis e uso intensivo.

A cobertura varia segundo
o terreno, as condições e o
modelo de rádio utilizado

* 

Não se aplica aos
acessórios

** 

CPS disponível como
download gratuito.
Compatível com Windows
XP, Vista e 7. Exige cabo
USB.

** 

CARACTERÍSTICAS:

RECURSO:

ÁUDIO
EXCEPCIONALMENTE
CLARO

Alto-falante potente de qualidade incomparável de áudio para comunicações claras mesmo
em ambientes barulhentos

COBERTURA CONTÍNUA*

Comunique-se com segurança em uma área de trabalho até 23.225 m2 ou 20 andares (UHF)

DESIGN ERGONÔMICO

Suficientemente confortável para usar o dia todo, com uma interface fácil de usar que praticamente
não exige treinamento

RESISTENTE À ÁGUA

Suporta condições hostis com carcaça metálica durável, fundida sob pressão, que atende
aos padrões militares e às especificações IP54/55

PROTEÇÃO
ANTOMICROBIÓTICA**

Ajuda a prevenir o crescimento de mofo e germes sobre a superfície do rádio

LED TRICOLOR

Identifique facilmente os diferentes recursos do rádio e o estado do dispositivo com o
indicador luminoso LED tricolor

CANAIS

Para falar com diferentes grupos de trabalho rapidamente, mude de canal com o botão seletor
de canal (disponível em alguns modelos)

ALCUNHA DE CANAL

Designe para cada canal um nome definido pelo usuário e use o recurso de anúncio do canal
para confirmar em qual canal está

ATIVAÇÃO POR VOZ

Aproveite a praticidade do funcionamento de mãos livres com nossos acessórios opcionais

CARREGADOR
CONVENIENTE

O carregador portátil mantém os rádios carregados, prontos para o uso e estrategicamente
localizados. O indicador luminoso LED do carregador de unidades múltiplas assinala o estágio da
carga, oferecendo a tranquilidade de saber que você está levando um rádio com carga completa

FÁCIL DE PROGRAMAR***

Software de Programação de Rádio operando com MS Windows em HTLM; compatível com
qualquer explorador Web de qualquer computador

CLONAGEM SIMPLIFICADA

Copie rapidamente a configuração de um rádio para outro (entre os modelos RVA50 ou EP150) utilizando o
cabo de clonagem “rádio para rádio” ou os acessórios do carregador de unidades múltiplas

ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DE
BANDA ESTREITA

Atende à regulamentação de otimização do espectro radioeletrônico em canais de banda
estreita da FCC para funcionamento com uma eficiência de 12,5 kHz (também em 25 kHz)

FREQUÊNCIAS EXCLUSIVAS
PARA EMPRESAS

Funciona na faixa de frequência de 450 a 740 MHz UHF ou VHF (150,0 a 170 MHz) com 219
códigos PL/DPL. Compatível com licenças nacionais

TRANSIÇÃO PARA A SÉRIE
EP150 SEM PROBLEMAS

Os rádios RVA50 podem trabalhar com todos os rádios de banda estreita da Série EP 150

RECURSOS IMPORTANTES QUE AJUDAM SUA FORÇA DE TRABALHO
INTERAJA FACILMENTE
Anúncio de canal personalizado que informa em qual canal está
quando você muda. Assim é possível concentrar-se em seus
clientes sem ter de tirar o rádio de seu cinto para ver o canal.
Designe 16 nomes de canais pré-gravados que se ajustem a
seus departamentos, como atendimento ao cliente, segurança,
manutenção, etc.
O suporte com clipe rotatório permite girar o rádio RVA50
até obter uma posição confortável. Movimente-se livremente
enquanto se agacha para pegar uma ferramenta ou se estica
para reabastecer uma prateleira.

CONECTE-SE COM COMODIDADE
Ponha os rádios RVA50 no modo Ativação por Voz (VOX) – com
ou sem acessório de áudio – e converse no modo “mãos livres”
sem precisar apertar o botão PTT. Agora você pode executar
múltiplas tarefas, processar o check in de um novo hóspede e
chamar o atendimento ao cliente para assistência na recepção.
Além disso, conta com um revestimento antimicrobiótico que
ajuda a prevenir o crescimento de mofo e germes sobre a
superfície do rádio. Ao mudar de turno, os trabalhadores podem
passar os portáteis com total confiança.

ESCOLHA O RÁDIO
RVA50 ADEQUADO
PARA ATENDER
ÀS NECESSIDADES
ESPECÍFICAS DE
SUA EMPRESA

RVA50 - UHF
2 watts / 8 canais
América Latina

RVA50 - VHF
2 watts / 8 canais
América Latina

RVA50
FUNÇÕES E ACESSÓRIOS

TESTADO NAS
CONDIÇÕES
MAIS HOSTIS

Os padrões militares 810 C, D, E, F e G, assim como também IP54/55,
podem ser os padrões de referência para outros fabricantes de rádios;
para nosso RVA50, são o ponto de partida. Esses rádios são submetidos
ao Teste Acelerado da Vida (ALT) exclusivo da Motorola. Esse processo
rigoroso de testes de laboratório simula até 5 anos de uso em campo.
Projetamos e desenvolvemos o RVA50 desde o início para minimizar os
consertos caros e os tempos de inatividade.

ACESSÓRIOS DE ALTA
PRODUTIVIDADE
QUE TRABALHAM
A “TODO VAPOR”

SOLUÇÕES DE
ÁUDIO

SOLUÇÕES PARA
TRANSPORTE

SOLUÇÕES DE
CONECTIVIDADE

SOLUÇÕES DE BATERIAS
E CARREGADORES

Conecte o rádio RVA50 com um
acessório de áudio para se comunicar
de maneira produtiva. Uma ampla
gama de fones de ouvido bastante
confortáveis, desde os mais leves
e discretos até os ultrarresistentes,
que ajudam você a ouvir com clareza
total mesmo nos ambientes mais
barulhentos. Nossos acessórios
inovadores são ideais para seu estilo
de trabalho ativo, e também para
sua roupa.

Tenha a liberdade de usar o rádio
RVA50 à sua maneira. Um suporte
com clipe rotatório permite a você
movimentar-se facilmente de modo
que é possível escolher o ângulo que
melhor convier para seu rádio. Você
pode agachar-se, esticar-se ou sentar
sem o rádio incomodar você.

Gerencie seus rádios e seu tempo
clonando a configuração de seu
menu e a programação com um
simples apertar de botão com o cabo
de clonagem “rádio para rádio”, ou
clone seus rádios em seu carregador
de unidades múltiplas. Use cabo de
programação CPS para se conectar
rapidamente ao software para a
programação de diferentes recursos.

Nossas baterias de íon de lítio
recarregáveis, com uma autonomia
de até 12 horas, são leves e suportam
longas jornadas. Um carregador de
unidades múltiplas com indicador
de estado de bateria LED permite
a você carregar até seis rádios
simultaneamente. Esse carregador
é inteligente e agiliza os tempos
de carga quando há menos de seis
rádios nele.

Para mais informações sobre o rádio especialmente fortalecido para aplicações empresariais mais eficientes, visite
motorolasolutions.com/br/RVA50
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