
 

 

 
 

Wijzigingen binnen het Motorola portfolio 
 
 

 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 

Graag informeren wij u middels deze nieuwsbrief aangaande een aantal wijzigingen binnen het portfolio van Motorola. 
Vanaf heden zullen de volgende wijzigingen in werking treden: 

> Vervanging van verscheidene accu´s: 

Afgekondigd 

 

Art. Omschrijving Vervanger 

 

Art. Omschrijving 

  PMNN4425   MOT Ersatzakku Li Ion 1.400mAh  PMNN4468A   MOT Ersatzakku Li Ion 2.300mAh 

 HKNN4013   MOT Ersatzakku Li Ion 1.800mAh  PMNN4468A 
  MOT Ersatzakku Li Ion 2.300mAh 

  MOT Kompakt-Mikrofon  

 HMN3413A 
  MOT Kompakt-Mikrofon für  

  CM-Serie  PMMN4090A 
  DM1000 /DM2000-Serie 

  MOT Kompakt-Mikrofon  

 HMN3596A 
  MOT Kompakt-Mikrofon für  

  CM-Serie  PMMN4090A   DM1000 /DM2000-Serie 

> Reparaties GP-ATEX toestellen: 

  

Ook binnen het reparatie traject heeft een wijziging plaats 
gevonden. Motorola zal geen reparaties meer uitvoeren voor de 
welbekende GP-ATEX series. Na jarenlang trouwe dienst zijn 
noodzakelijke ATEX onderdelen niet meer beschikbaar en zal het 
toestel het stokje volledig overgeven aan de DP4401e ATEX. 

De DP4401EX en DP4801EX ATEX portofoons kunnen 

probleemloos worden gecombineerd met oudere Motorola 

GP340EX ATEX (Blue) Series portofoons. Wist u dat SEAMCOM 
standaard voorraadhoudend is op de ATEX portofoons? Plaats 
vandaag nog uw bestelling via onze SEAMCOM portal of neem 
contact op met het sales team. 

  



> Laatste bestel mogelijkheid; SFS licenties voor Motorola SLR Repeaters 

Tot en met 10.08.2018 heeft u nog de mogelijkheid om een 3 of 5 jarige Service from the Start verlenging aan te 
schaffen voor uw repeaters. Na deze datum zal Motorola geen SFS opties meer aanbieden voor repeaters. 

Meer informatie vind u >>Hier<< 

 
Als u vragen heeft met betrekking tot de informatie in deze nieuwsbrief, dan staan wij u onder telefoonnummer  
+31 (0)247-600550 graag te woord.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Uw SEAMCOM-Team  
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