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MTP3000 SERIEN 

TRYGGERE
OVERLEGEN LYD OG ØKT 
REKKEVIDDE

TØFFERE 
DRIFTSSIKRE KONTAKTER OG 
ROBUST DESIGN

ENKLERE 
INTUITIVE BRUKERGRENSESNITT 
OG PROGRAMVAREFUNKSJONER 

HOLD KONTAKTEN
Vær sikker og effektiv med bedre dekning 
og ytelse fra den følsomme mottakeren 
og strømklasse 3L (1,8W).

HØR OG BLI HØRT
Svært god lyd betyr at du kan 
være trygg og effektiv i de 
mest støyende og utfordrende 
omgivelser.

HOVEDFORDELENE 
MED MTP3000 
SERIEN

MTP3100 MTP3200 MTP3250
Bluetooth* Nei Ja Ja
GPS* Nei Ja Ja
Tastatur Enkelt Enkelt Fullt

GENERELT 

Dimensjoner H x B x D 
124 x 53 x 33,5
(med standardbatteri)

Vekt
273 g (radio med 1650mAH batteri 
og antenne)

Batteriytelse
(klasse 4 og 1650mAH batteri)

Arbeidssyklus 5/5/90 > 16 timer
Arbeidssyklus 5/35/60 > 12 timer

Batteri
(Litiumion 1650mAh og 2150mAh)

RF-SPESIFIKASJONER
Frekvensbånd   350-430 MHz

Radiosender
Strømklasse 3L (1,8W)  
og klasse 4 (1W)

Mottakerklasse A og B

Rx statisk sensitivitet
-114dBm (min);
-116dBm (typisk)

Rx dynamisk sensitivitet
-105 dBm (min);
-107 dBm (typisk)

MILJØSPESIFIKASJONER
Driftstemperatur °C -30 til +60

Oppbevaringstemperatur °C -40 til +85

Luftfuktighet ETSI 300 019-1-7 klasse 7.3E

Beskyttelse mot støv og vann IP65 iht. IEC 60529

Sjokk, fall og vibrasjon ETSI 300-019 1-7 klasse 5M3

LISENSER/FUNKSJONER
Effektivitet

Språk- og tastaturalternativer

Bluetooth*

DMO-repeater

RUA/RUI*

MSPD*

SCCH

RMS*

Callout*

WAP-pushmelding*

Sikkerhet

GPS*

SIKKERHET OG KRYPTERING
Forbedret sikkerhet - OTAR / DMO SCK *

Autentisering (gjensidig)

Luftkryptering klasse 1, 2 og 3

Sim-kryptering (kun for MTP3200 / MTP3250)

Permanent deaktivering*

Midlertidig deaktivering*

PRIMÆRE DATATJENESTER
MSPD*

SDS-meldingsformidling i TMO og DMO

AT-kommandoer - helt sett med AT-kommandoer (inkludert stemmekontroll)

Short Data Applications (SDA)

TNP1 Samtidig bruk av pakkedata og short data Tjenester over et vanlig 
grensesnitt for eksternt utstyr (PEI)

iTM Fleet Management (fjernprogrammering)

* kan oppgraderes til kortbølge (SW)
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* kan oppgraderes til kortbølge (SW)

ENKEL Å BRUKE
Designet minner om en analog radio 
og er dermed enkel å ta i bruk. Rask 
navigering, god skjem og enkelt 
brukergrensesnitt. 

BYGGET FOR EN TØFF VERDEN
Robuste kontakter tåler hard bruk og 
skitne omgivelser. IP65-beskyttelse for 
alle værtyper og vannsprut.

TILPASSET BEHOVENE
Stort utvalg i tilbehør (lyd/lading) 
som passer til samme røffe bruk som 
radioen.

Et stort utvalg av tilbehør med høy ytelse er tilgjengelig fra MTP3000-seriens tilbehørskatalo-
gen ved å besøke www.motorolasolutions.com/MTP3000

POSISJONERING
Samtidige satelitter 12

GPS-antennen er integrert i den eksterne radioantennen

Sporingsfølsomhet -160dBm

Nøyaktighet 2 meter (50 % sannsynlig) @ -130dBm

Protokoller ETSI LIP & Motorola LRRP

BRUKERGRENSESNITT 
Egne knapper for volum og talegruppe som er enkle å bruke

Kontaktliste for opptil 1000 kontakter og opptil 6 nummer per kontakt,  
maks 2000 nummer

Lystilpasset fargeskjerm med 132x90 piksel oppløsning og 262 144 farger - 
godt lesbar, selv i sterkt sollys

Flere måter å ringe på, brukeren velger selv ringemetode

Bakbelyst flippskjerm, og valg av stor / ekstra stor tekst og ikoner
Rask/fleksibel besvarelse av anrop - privat besvarelse av anrop i gruppeanrop via 
ettrykksknapp

Skjermsparer – gif-bilde og tekst (brukerens eget valg) Flere ringetoner 

Visning av universell tid Meldingsbehandler mobiltype (fleksibel)

Flere språk, inkludert norsk Tekstmeldingsliste 20

Tastelås  Intelligent tastaturinntasting (MTP3250)

Talegruppestyring - brukervennlig, fleksibel, effektiv, rask Statusliste 400

Talegrupper - TMO-mapper 256, TMO Unique 2048, TMO-forekomster 4000 Kodeliste for land/nettverk 100

Talegrupper - DMO-mapper 128, DMO-grupper 1024 Skannelister - 40 lister med 20 grupper

Favorittmapper - opptil 3 (til lagring av favorittalegrupper) Brukerkontroller

Meny som er tilpasset brukerens behov
Flerbruksknapp for volum, bla opp/ned og/eller valg av talegruppe  
(MTP3000 serien har 2 separate knapper)

Menysnarveier Ettrykksknapper og -taster som kan programmes med funksjoner

Menykonfigurasjon Skjult modus

Kontaktstyring mobiltype (hurtigsøk)

PRIMÆRE TALETJENESTER
Full dupleks TMO privat, PABX, PSTN, nødsituasjon Individuelt nødanrop til FORHÅNDSDEFINERT part (full/semi dupleks))

Semi dupleks TMO - privat, gruppe, nødsituasjon HOT MIC anrop uten behov for å trykke for å snakke (brukeraktivert)

Semi dupleks DMO - privat, gruppe, nødsituasjon Statusmelding sendt til nødsentral (brukeraktivert)

Inter-MNI, gateway, repeater
DMO til TMO oppgi DMO-nødsituasjon (med/uten gateway) eller skriv TMO 
nødsituasjon

Kortnummer - hurtig betjening med ettrykkstast Prioriterte nødanrop

Alfanumerisk søk, gjenoppringning av anropslogg Call Out*

Taktisk nødgruppeanrop TILKNYTTET talegruppe Fleksible PTT knapper

(tilpasses av brukere) ikke-taktisk nødgruppeanrop til DEDIKERT talegruppe Automatisk lydinnstilling

ANNET 

Robust kontakt for rask tilkobling og tilbehør med høy ytelse SLIM-kontaktgrensesnitt for tilbehør

Robust bunnkontakt Identifiseringsring på antennen

Høy og klar lydkvalitet - 2Wrms lydeffekt (4W topp) gjennom  
radio og tilbehør
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For mer informasjon om MTP3000-serien, besøk oss på nett:  
www.motorolasolutions.com/MTP3000

MTP3000 SERIEN 
NÅR SEKUNDENE  

TELLER


