
O sucesso da indústria depende de duas coisas...
eficiência e capacidade de resposta. A comunicação 
clara em ambientes com ruído é essencial para evitar 
paralisação e permitir resposta mais rápida a problemas 
ou danos de produção. Os rádios da Série DTR 
possibilitam isso. Sua estrutura robusta foi desenvolvida 
para a indústria a fim de atender as demandas de turnos 
múltiplos e horas extra.

Graças à tecnologia digital, com os rádios da série DTR você pode fazer 
chamadas para grupos específicos de funcionários - ou mesmo para um 
único usuário. Você terá também cobertura extendida e maior tempo de 
operação por recarga. Mais importante de tudo isso é que o radio DTR 620 
oferece maior capacidade produtiva.

Você também tem muitos outros benefícios, incluindo qualidade de 
áudio digital - em que o som permanece alto e claro em todos os 
lugares que você tem cobertura. E, o melhor de tudo, este desempenho 
inovador é seu sem taxas mensais nem contratos anuais - e a um preço 
muito acessível.
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CHAMADA DIGITAL INDIVIDUAL 

(UM-A-UM)

 Permite chamar apenas  
 um usuário de um grupo.  
 Um usuário que recebe uma  
 chamada privativa pode  
 receber um sinal de alerta  
 - seja esse em forma audível  
 ou vibratória. Além disso,  
 esse mesmo usuário poderá  
 identificar quem o chama.

CHAMADA DIGITAL DE GRUPO 

(UM-PARA- GRUPO)

• Chamadas de grupo públicas  
 - todos os outros rádios da  
 Série DTR programados sob  
 mesmo nome de grupo e canal  
 podem participar na   
 comunicação, similar à   
 operação de rádio analógico. 

• Chamada de grupo privativa  
 - permite programação dos  
 rádios da Série  DTR para  
 comunicação com   
 determinados membros de  
 grupos específicos. O usuário  
 que está chamando é   
 identificado pelo nome do  
 grupo.

A identificação de chamada 
também permite:

•  Transferência de chamadas 
para outro usuário - notifica os 
usuários que o chamarem de 
que você está indisponível e 
transfere a chamada ao usuário 
para o qual as chamadas foram 
transferidas. 

•  Identificar chamadas - você 
poderá identificar quem está 
chamando.

•  Mensagem de Texto (SMS) 
- apresenta dez mensagens 
pré-existentes (cinco no 
DTR550) além disso, é possível 
digitar mensagens atendendo 
necessidades específicas.

•  Lista dos Últimos Contatos 
- apresenta os nomes de 
grupos e usuários que mantém 
comunicação freqüêntes com 
voê para acesso mais fácil. 

Tudo isso somado gera uma 
combinação perfeita de 
características para melhor 
atendê-lo por um valor acessível.

Porque os Rádios Digitais da Motorola 
são Ideais para o setor Industrial

Excelência no Design;

Durabilidade Excepcional
Robustos e confiáveis, os rádios 
digitais DTR 620 foram testados,  
com base nos Padrões Militares 
Americanos 810 C, D, E e F 
- isso garante sua resistência a 
condições hostis.

Privacidade
Desempenho
Eficiência
Dados


