Nieuwsbrief 15/2019

Productintroductie van de Motorola
Repeater SLR1000 - nu ook in VHF beschikbaar!

Geachte dames en heren,
Na de introductie van de SLR1000 UHF eind 2017, presenteert Motorola de SLR1000 nu in het VHF bereik. De
repeater is vanaf heden beschikbaar.
De SLR1000 is uitgerust met een IP65 certificering en kan voor binnen en buiten oplossingen gemonteerd worden. De
SLR1000 ondersteunt de MotoTRBO systemen; Single-Site Conventional, IP Site Connect, Capacity Plus (Single- en
Multi-site), Connect Plus en Capacity Max. Een aantal uitgelichte specificaties voor deze repeater zijn:

Compact van formaat (279 x 229 x 102mm)
Waterbestendige behuizing met IP65 certificering
Muisstil door een design zonder ventilator
VHF, 1-10W zendvermogen, 64 kanalen
Geschikt voor mast montage

Als geregistreerde SEAMCOM-Motorola Solutions EmpowerPartner* heeft u de mogelijkheid een SLR1000-demo
repeater tegen een kortingsprijs te bemachtigen.
(Indien u gebruik wenst te maken van bovenstaande kortingsactie, vragen wij u uw PartnerEmpower nummer te vermelden bij uw bestelling.)

Overige, belangrijke informatie over de Motorola SLR1000 staat in ons Download-Bereik tot uw beschikking:
Link naar SLR1000 Datasheet

Link naar SLR1000 Brochure

Link naar SLR1000 Productoverzicht

Link naar SLR1000 Basic-Service + Installations Manual

De nieuwe repeater is vanaf heden te vinden in de: SEAMCOM-Shop.
Profiteer daarnaast van de Motorola Solutions Empower Rewards Incentive.
Voor meer informatie rondom deze incentive kunt u op onderstaande banner klikken:

*Nog geen SEAMCOM-Motorola Solutions EmpowerPartner? Klik >>hier<< voor meer informatie.
Voor ondersteuning bij het aanmelden, klik >>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 groeten,
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