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Motorola Solutions WAVE PTX
- Prijsaanbieding
- Productinnovatie
- Nieuw product: TLK 150

Geachte Szabo,
Vanaf heden gaat de reeds bestaande WAVE oplossing verder onder de naam WAVE PTX. Naast de
naamswijziging heeft Motorola ook functionaliteiten toegevoegd. Als kers op de taart ontvangt u ook nog eens een
prijsaanbieding voor verscheidene licenties gedurende de actieperiode.

WAVE PTX Promotie
- U ontvangt een tijdelijk een verhoogde korting van 30%.
- De actie eindigt op 23.09.2020.
De actie is van toepassing op de volgende WAVE PTX licenties:
WAVE PTX SafeGuard Mobile App

GMLN5549A

WAVE PTX SafeGuard Wireless Service

GMLN5545A

WAVE PTX SafeGuard Dispatch

GMLN7637A

WAVE PTX Mobile App

GMLN5547A

WAVE PTX Wireless Service

GMLN5543A

WAVE PTX Dispatch

GMLN5551A

WAVE PTX: Wat is nieuw?
Met de inzet van deze breedband Push-To-Talk oplossing hebben gebruikers de mogelijkheid om onderling
informatie uit te wisselen via verschillende datadragers. Het gaat hier niet alleen om audio, maar ook om
tekstberichten, afbeeldingen, videos en andere dataformaten. WAVE is dus niet alleen een Push-To-Talk dienst.
Daarom is besloten de benaming van Wave aan te passen naar WAVE PTX, waarbij de X verwijst naar de
verschillende datavormen.
WAVE PTX SafeGuard
Dit optionele pakket biedt MCPTT gebaseerde functionaliteiten voor de
WAVE-PTX producten. Dit bestaat uit:
- Noodoproep en alarmerin
- Gebruikers toevoegen en verwijderen op basis van geofenchin
- Op afstand een apparaat monitoren; batterij, signaal en positi
- Streamen van video´
WAVE PTX-toestel verbeteringen
- SafeGuard functionaliteiten
- Programmeerbare zijtoetsen
- Support voor bluetooth acccessoires (WM500)
Meer informatie is te vinden via de volgende button:

Binnenkort te bestellen: TLK 150 - WAVE-Mobilofoon
Motorola Solutions breidt het WAVE-PTX portfolio uit met een mobilofoon, de TLK 150.
De werking van een mobilofoon zoals vanuit het MotoTRBO portfolio
bekend is, nu speciaal voor het WAVE-PTX assortiment. DeTLK 150
ondersteunt 4G LTE, 3G, WiFi en Bluetooth.
Meer informatie is te vinden via de volgende button:

Als u vragen heeft met betrekking tot de informatie in deze nieuwsbrief, dan staan wij u onder telefoonnummer +31
(0)24-7600550 graag te woord.
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