
Serviço de boa qualidade e satisfação do cliente são as 
chaves para manter a fidelidade e bons negócios. Os 
rádios da Série DTR podem manter todos menbros de 
sua equipe conectados, desde a recepção, passando 
pelo setor de eventos até a equipe de segurança. Isso 
torna sua equipe mais produtiva gerando respostas 
mais rápidas às necesidades de seus clientes, eventos 
especiais e emergências.

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 
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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�Digital�One-tO-One�calling

  Allows you to call and talk 
privately with a specific user’s 
radio. A private-call recipient 
can receive an alert—either an 
audible or vibrating signal. And 
the recipient’s unit displays the 
caller’s ID.

Digital�One-tO-Many�calling

•  Public group call—all other DTR 
Series™ radios on the same  
group ID and channel hear 
communications, similar to 
analog radio operation. 

•  Private group call—enables you 
to program DTR Series radios to 
communicate with specific sets 
of group members. Caller ID  
displays group identification.

Individual unit identification also 
enables:

•  Call forwarding to other radio 
IDs—notify others that you’re 
unavailable and allow them to 
speak with another contact for 
assistance. 

•  Transmit ID—receiving radios 
will display the radio ID of the 
transmitting unit.

•  Short message service (SMS) 
text messaging—with ten 
preset messages (five on 
DTR550) and support for keyed-
in custom messages to meet 
more specific needs.

•  Scroll list—displays frequently 
used group and private IDs for 
easiest access. 

It all adds up to a superb 
combination of features for your 
convenience, management, and 
productivity, all at an extraordinary 
value.

Why Motorola Digital On-Site Two-Way 
Radios Are Right For Hotels Or Food 
Service Operations

www.motorola.com/radiosolutions
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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 da unidade 
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 direcionadas. 

• Identificação de chamadas - você  
 poderá identificar quem está  
 chamando.

•  Mensagem de Texto (SMS) 
- apresenta 25 mensagens pré-
existentes além disso, é possível 
digitar mensagens atendendo 
necessidades específicas.

• Lista dos Últimos Contatos  
 - apresenta os nomes de grupos  
 e usuários que mantém   
 comunicação freqüente com você  
 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 os setores Hoteleiro e 
Alimentício

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


