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Wyzwania w branży zarządzania obiektami Radiotelefony firmy Motorola z serii XTNi gwarantują  
rozwiązanie problemów

Silna konkurencja i zmieniający się popyt
Radiotelefony z serii XTNi są atrakcyjne cenowo i proste w obsłudze, a 
korzystanie z nich nie wiąże się z żadnymi opłatami — nie trzeba płacić za 
połączenia ani wykupywać abonamentu.

Troska o bezpieczeństwo Pracownicy ochrony mogą szybko wykonywać działania porządkowe 
oraz reagować w razie sytuacji alarmowych czy wandalizmu.

Zwiększanie wydajności pracowników Radiotelefony z serii XTNi usprawniają komunikację, zwiększając 
wydajność pracowników i rzetelność ich pracy.

Obsługa klienta na najwyższym poziomie
Zarządcy budynków, technicy, personel obsługi oraz ochrony mogą 
szybciej reagować na potrzeby mieszkańców lub w wypadku sytuacji 
awaryjnych, zapewniając obsługę na wyższym poziomie.

Lepsze zarządzanie pracownikami Zarządcy budynków mogą pozostawać w stałym kontakcie z agentami i 
nadzorcami, nawet jeśli pracują oni w innych miejscach.

Przedstawiamy radiotelefony XTNi.
Idealny w zaiządzaniu  nieruchomościami
Poznaj rozwiązanie znane od dawna wielu właścicielom i zarządcom 
nieruchomości. Radiotelefony firmy Motorola to zaawansowane urządzenia 
zwiększające wydajność pracowników i zadowolenie mieszkańców. Udoskonalona 
technologia zastosowana w radiotelefonach firmy Motorola z serii XTNi gwaran-
tuje doskonałą wydajność, która sprawdzi się w praktycznie każdym budynku 
mieszkalnym oraz na niewielkim osiedlu.

Urządzenia z serii XTNi ułatwiają świadczenie 
usług na najwyższym poziomie dzięki sprawnemu 
koordynowaniu działań pracowników i zespołów 
wykonawców. To wszystko, czego potrzeba do 
podnoszenia konkurencyjności, zapewniania 
bezpieczeństwa, zwiększania wydajności pra-
cowników oraz spełniania potrzeb mieszkańców.

Przystępne cenowo i proste w obsłudze radiotelefony 
z serii XTNi to rozwiązanie komunikacyjne, 
które ułatwia zwiększanie efektywności, szybkie 
reagowanie oraz świadczenie usług na najwyższym 
poziomie. Poznaj zalety używania radiotelefonów z 
serii XTNi do zarządzania budynkami.



Stworzone z myślą o zarządzaniu obiektami.

Wyjątkowa jakość dźwięku.
Ogromna wytrzymałość.

Wyjątkowa jakość dźwięku
Dźwięk emitowany przez radiotelefony z serii 
XTNi jest o 30 procent lepszy niż dźwięk we 
wcześniejszych modelach Motorola XTN. Moc 
2000 mW, redukcja pola magnetycznego głośnika, 
redukcja szumu wiatru oraz ulepszone specyfikacje 
częstotliwości radiowej gwarantują doskonałą 
jakość dźwięku.

Wytrzymałe i odporne na wodę
Wytrzymała, odlana z metalu konstrukcja sprawia, 
że radiotelefony doskonale sprawdzają się nawet 
w trudnych warunkach. Modele z serii XTNi są 
zgodne z wojskowymi specyfikacjami 810 C, D, 
E, F oraz IP54/55 dotyczącymi odporności na 
wstrząsy, deszcz, wilgotność, słoną mgłę, wibracje, 
piasek, kurz, wstrząsy termiczne oraz wysoką i 
niską temperaturę.

Oprogramowanie CPS  
(Customer Programming Software)*
Umożliwia użytkownikom samodzielne 
programowanie funkcji. Oprogramowanie CPS 
zapewnia też dostęp do nowych funkcji, takich 
jak raportowanie, które umożliwiają zarządzanie 
klonowaniem i profilami, blokowanie przez 
nadzorcę, wybór zasilania oraz ustawianie czasu 
wyłączenia.

Zasilanie i zasięg**
0,5-watowe radiotelefony z serii XTNi zapewniają 
zasięg do 9 km, zależnie od terenu i warunków 
eksploatacji.

Doskonałe wzornictwo
Ważący zaledwie 268 gramów radiotelefon z serii 
XTNi można wygodnie nosić przez cały dzień. 
Interfejs użytkownika jest prosty w obsłudze 
nawet w wypadku pobieżnego przeszkolenia 
pracowników.

Elastyczne i wytrzymałe źródła zasilania†

TProjekt i sposób wykonania akumulatorów  
litowo-jonowych przeznaczonych do urządzeń XTNi 
gwarantuje ich wytrzymałość. Dostępne modele  
są wyposażone w standardowe akumulatory 
litowo-jonowe (do 16 godzin pracy po naładowaniu) 
lub akumulatory litowo-jonowe o zwiększonej 
pojemności (do 32 godzin pracy po naładowaniu). 
Dostępny jest również zestaw baterii alkalicznych 
(działanie do 35 godzin).  

Trzykolorowy interfejs LED
Na wygodnym, trzykolorowym interfejsie LED 
oznaczone są różne funkcje i statusy radiotelefonu.

Łatwe klonowanie 
Możliwość szybkiego kopiowania ustawień między 
radiotelefonami za pomocą kabla do klonowania 
lub ładowarki wielostanowiskowej. (Oba akcesoria 
są sprzedawane osobno).

Szybkie i wygodne ładowanie
Dzięki łatwej w obsłudze podstawce do 
ładowania radiotelefon jest zawsze naładowany 
i czeka pod ręką gotowy do użycia. Wszystkie 
modele są wyposażone w szybkie ładowarki 
umożliwiające pełne naładowanie urządzenia w 
90 minut (standardowy akumulator) lub 180 minut 
(akumulator o zwiększonej pojemności).

Zaawansowane aktywowanie głosem (VOX)
Możliwość wygodnej obsługi bez użycia rąk w 
wypadku użycia opcjonalnych akcesoriów.

XTNi

XTNi D

*  Oprogramowanie CPS jest dostępne opcjonalnie; jest do niego dołączany  
kabel USB.

**  Zasięg może się różnić zależnie od terenu, warunków użytkowania i modelu 
urządzenia.

†  Aby utrzymać optymalny czas używania akumulatora, należy włączyć funkcję 
oszczędzania baterii.

†† Funkcja dostępna tylko w prezentowanych modelach.

Funkcje dodatkowe
Wybrane modele oferują jeszcze szerszą gamę 
funkcji.

Kanały
Pracownicy i nadzorcy mogą rozmawiać z różnymi 
osobami, zmieniając kanały jednym naciśnięciem 
przycisku. Radiotelefony umożliwiają używanie 
do 8 kanałów oraz 16 kombinacji kanałów/kodów 
wybieranych przez użytkownika.

Zmienianie nazw kanałów††

Proste w obsłudze funkcje programowania umożliwiają 
użytkownikowi nadanie każdemu kanałowi wybranej 
przez siebie nazwy.

Możliwości programowania przedniego panelu
Pięć przycisków, do których można przypisywać 
funkcje, umożliwia szybki dostęp do takich opcji jak 
dźwięk połączenia, monitorowanie, skanowanie, 
szyfrowanie za pomocą mieszania sygnałów†† oraz 
nastawianie kanałów††.
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Standardowe opakowanie z  
radiotelefonem z serii XTNi zawiera:

•  Radiotelefon XTNi
• Akumulator litowo-jonowy
• Zaczep do paska
• Adapter ładowarki
• Podstawkę ładującą
•  Drukowaną wersję skróconego podręcznika 

użytkownika (pełna wersja jest dostępna online)
• Arkusz z informacjami o bezpieczeństwie

Akcesoria z serii XTNi

Wygodne i gwarantujące oszczędność czasu akcesoria umożliwiają dodatkowe 
zwiększanie wydajności radiotelefonów firmy Motorola z serii XTNi. Modele z serii XTNi  
są też w pełni kompatybilne z dostępnymi na rynku 2-stykowymi akcesoriami z serii XTN.

Motorola — znana marka, która budzi zaufanie
Firma Motorola oferuje najwyższej jakości 
rozwiązania do łączności bezprzewodowej 
od ponad 75 lat. Radiotelefony z serii XTNi 
do dwukierunkowej łączności wewnętrznej są 
produkowane zgodnie z najwyższymi standardami 
firmy. Każde urządzenie i akcesorium jest objęte 
ograniczoną dwuletnią gwarancją. Użytkownicy 
radiotelefonów z serii XTNi mogą się cieszyć 
jakością, z której słyną wszystkie produkty firmy 
Motorola.

Mikrofon z głośnikiem  
00115 
Wygodny sposób prowadzenia rozmów bez konieczności 
ręcznego sterowania radiotelefonem. Łatwo go przypiąć do 
koszuli lub kołnierza. Są też dostępne inne, jeszcze bardziej 
ułatwiające komunikację zestawy słuchawkowe.

Zestaw baterii alkalicznych  
RLN6306A
Możliwość zastąpienia akumulatora litowo-jonowego 
pojemnikiem na baterie, w którym mieszczą się zwykłe 
baterie alkaliczne. Przydatny w awaryjnych sytuacjach,  
gdy nie ma czasu na ładowanie akumulatora. 

Akumulator litowo-jonowy  
o zwiększonej pojemności 
RLN6305A
Akumulator o zwiększonej pojemności gwarantuje pracę 
urządzenia przez maksymalnie 32 godziny po naładowaniu.

Ładowarka wielostanowiskowa 
IXPN4020AR 
Umożliwia ładowanie do sześciu radiotelefonów i/lub 
akumulatorów z jednego gniazda zasilania. To także 
doskonałe rozwiązanie do przechowywania urządzeń  
w jednym miejscu po zakończeniu zmiany.
 
Kabel do klonowania ustawień między radiotelefonami
RLN6303A
Umożliwia oszczędzanie czasu i klonowanie wszystkich 
zaprogramowanych funkcji oraz ustawień menu użytkownika 
po naciśnięciu jednego przycisku. 

Kabel do programowania za pomocą  
oprogramowania CPS
IXEN4007AR
Zapewnia łączność z oprogramowaniem CPS w celu 
programowania urządzenia. Oprogramowanie jest dołączone 
do zestawu.

Skórzany futerał
RLN6302A
Wygodny futerał umożliwia chronienie radiotelefonu podczas 
noszenia oraz prowadzenia rozmów bez użycia rąk.

Więcej informacji można znaleźć na stronie z opisem urządzeń XTNi: www.motorola.com/xtni


