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O Kit Padrão inclui:
• Um Rádio Digital DTR 620

•  Clip de Cinto

•  Carregador rápido

• Bandeja de Carregamento

• Bateria do tipo Li-Ion

•  Guia para Referência Rápida

•  Manual de Usuário em CD

Baterias e Carregadores

Carregador Veicular
Código: NNTN4679A

Encaixa-se no acendedor 
de cigarro do veículo para 
carregamento remoto.

Miniteclado
Código : NTN2074PA

Possibilita acesso ao menu de 
opções, atualização de contatos 
e execução de comandos 
no rádio. Pode ser utilizado 
também para enviar mensagens 
de texto de forma rápida e fácil. 
(O kit padrão não inclui o miniteclado)

ConeCtividade

Carregador Múltiplo 
Código: 53960

Carrega até seis rádios e/ ou 
baterias numa única tomada em 
três horas. Pode ser utilizado 
como compartimento para 
armazenar rádios no final do 
turno de trabalho.
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Fone de Cabeça Leve 
com Microfone de Braço 
Giratório 
Código 53815

Ideal para uso em ambientes 
muito movimentados. Permite 
operação de forma discreta.

Microfone alto-falante 
remoto com cordão em 
espiral e clip 
Código 53862

Permite ao usuário escutar 
e falar sem precisar retirar o 
rádio do cinto ou do carregador. 
Pode ser preso na camisa ou no 
colarinho.

Fone de Cabeça 
Ultraleve com Microfone 
Código 53863

Encaixa-se à orelha para uma 
recepção clara mesmo em 
áreas com ruído.

Fone de Cabeça com 
Microfone de Braço 
Giratório 
Código 53865

Ideal para áreas de trabalho 
com ruído ou para evitar 
atrapalhar aqueles que estão 
ao seu redor. Permite a 
comunicação sem ter que 
remover o rádio do estojo.

Fone de Ouvido com 
Microfone de Pinça e PTT 
Código 53866

Produtividade ininterrupta e 
eficiência. O botão PTT ativa 
o microfone quando o usuário 
precisar falar.

Fone de Ouvido com 
Microfone e PTT in line 
Código 56517

Permite a comunicação sem 
ter que tirar o rádio do estojo. 
O botão PTT ativa o microfone 
quando o usuário precisar falar.

Fone de Ouvido com 
Microfone 
Código 56518

Permite a comunicação sem ter 
que tirar o rádio do cinto.
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