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W PRZYPADKU 
KADRY 
KIEROWNICZEJ, 
PRACOWNIKÓW 
STYKAJĄCYCH 
SIĘ Z KLIENTAMI 
ORAZ WYŻSZYCH 
FUNKCJONARIUSZY 
BIUR, LOTNISK, 
HOTELI I KASYN 
LICZY SIĘ NIE TYLKO 
FUNKCJONALNOŚĆ 
ROZWIĄZAŃ DO 
KOMUNIKACJI,  
ALE TAKŻE 
ODPOWIEDNI STYL 
Aby zadbać o najwyższy poziom obsługi 
klienta, pracownicy potrzebują urządzenia, 
które nie będzie zajmować rąk i nie będzie 
wymagało odwracania wzroku.

Dzięki ścisłej współpracy z klientami mogliśmy 
zaobserwować u nich potrzebę posiadania 
narzędzia do komunikacji, które przy formie 
zbliżonej do smartfonu będzie pozbawione 
rozpraszających uwagę dodatków. Aby zadbać 
o najwyższy poziom obsługi klienta, pracownicy 
muszą korzystać z intuicyjnych, łatwych 
w użyciu, pozbawionych zbędnych funkcji 
rozrywkowych radiotelefonów cyfrowych, które 
zapewniają wysoką jakość dźwięku, pozostają 
niezauważalne i pozwalają zwiększyć wydajność.

ST7000
NIEWIELKI RADIOTELEFON TETRA

Mały radiotelefon TETRA ST7000 spełnia te 
oczekiwania z nawiązką: jest niewielki, elegancki, 
ma prosty interfejs użytkownika i zapewnia 
wyraźny dźwięk. Dzięki hybrydowemu systemowi 
wewnętrznych i zewnętrznych anten model ST7000 
mieści się łatwo w kieszeni i nie rzuca się w oczy. 
Model ST7000 to funkcjonalny, nowoczesny 
radiotelefon TETRA z dotykowymi przyciskami, 
zintegrowaną łącznością Bluetooth® 4.1, odwracanym 
złączem USB-C do ładowania oraz 3,5-milimetrowym 
złączem audio.
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KLUCZOWE CECHY
• Małe urządzenie o stylowym wyglądzie 

• Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika

• Alarm wibracyjny i dotykowe informacje zwrotne dla większej dyskrecji

• Łatwa nawigacja dzięki białemu, dotykowemu ekranowi OLED

• Głośny i czysty dźwięk

•  Złącze audio 3,5 mm zapewnia optymalną zgodność z akcesoriami

•  Odwracalne złącze USB-C zapewnia swobodę ładowania i programowania

• Moc nadawania 1,8 W poprawia zasięg 

• Trwałość zgodnie z klasą IP54 i MIL-STD 810 F/G

• Nawet 20 godzin pracy na akumulatorze

• Wbudowane funkcje łączności Bluetooth 4.1

• Możliwość korzystania z usług lokalizacji GPS i GLONASS

Model ST7000 to niewielkie i eleganckie 
urządzenie o dyskretnym wyglądzie, 
które zapewnia zawsze znakomitą jakość 
dźwięku i zasięg oraz idealnie nadaje się 
dla pracowników mających bezpośredni 
kontakt z klientami. 

Model ST7000 może być dla pracowników 
mających bezpośredni kontakt z klientami 
i wyższych funkcjonariuszy narzędziem 
umożliwiającym bezproblemową 
komunikację, a także pozwalającym im na 
zwiększenie produktywności oraz skupienie 
się na najważniejszych kwestiach — czyli 
kliencie i sytuacji — bez rozpraszania uwagi.

BROSZURA | NIEWIELKI RADIOTELEFON TETRA ST7000



ŁATWY W UŻYCIU
W modelu ST7000 położono nacisk 
na łatwość użycia, dlatego łączy on 
w sobie niezawodność radiotelefonu z 
praktycznością smartfonu. Dostępne 
są przyciski dotykowe nadawania, 
regulacji głośności, grupy konwersacyjnej 
i zasilania. Dotykowy interfejs 
użytkownika pozwala kontrolować 
pozostałe funkcje radiotelefonu. 
Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, 
aby włączyć wyświetlacz OLED i obszary 
dotykowe z przodu radiotelefonu. Po 
wybraniu ikony są podświetlane, a dzięki 
dotykowym informacjom zwrotnym 
użytkownik zyskuje wrażenie reakcji 
fizycznej klawiatury.

PROSTE ELEMENTY 
KONTROLNE

WYJĄTKOWO 
PROSTY INTERFEJS 
UŻYTKOWNIKA  
CZYNI Z MODELU 
ST7000 ŁATWE W 
UŻYCIU NARZĘDZIE 
DO KOMUNIKACJI

NIENARZUCAJĄCY SIĘ STYL 
Personel mający bezpośredni kontakt 
z klientami może teraz korzystać z 
zalet wyraźnej i skutecznej komunikacji 
głosowej w nowoczesnej konstrukcji 
idealnie dopełniającej służbowy 
ubiór. Niewielki radiotelefon ST7000 
TETRA oferuje doskonały zasięg 
dzięki hybrydowemu systemowi 
anten wewnętrznych i zewnętrznych 
umieszczonemu w kompaktowej, 
eleganckiej i dyskretnej obudowie. Model 
ST7000 jest na tyle mały, że mieści się w 
kieszeni i jest praktycznie niewidoczny.

NIEWIELKI I 
ELEGANCKI



MAKSIMUM ZGODNOŚCI Z AKCESORIAMI
3,5-milimetrowe złącze audio oraz gniazdo USB-C do ładowania zapewniają maksymalną elastyczność 
w zakresie słuchania i ładowania radiotelefonu. Można korzystać z akcesoriów firmy Motorola, które 
gwarantują wysoką wydajność i pozwalają korzystać ze zdalnej funkcji nadawania, a także podłączyć 
inne akcesoria dostępne w sklepach. Dzięki zastosowaniu nowego, wytrzymałego złącza USB-C 
ładowanie w drodze jest wyjątkowo łatwe. Zintegrowana technologia bezprzewodowa Bluetooth 4.1 
pozwala korzystać z szerokiej gamy akcesoriów bezprzewodowych — zestawów głośnomówiących, 
przycisków nadawania, urządzeń inteligentnych itp. — co gwarantuje większą elastyczność i kontrolę 
modelu ST7000. 

SWOBODA POŁĄCZEŃ
WYTRZYMAŁY Z NATURY
Trwała konstrukcja modelu ST7000 i długi 
czas pracy na akumulatorze ułatwiają 
wykonywanie codziennych zadań. Urządzenie 
otrzymało certyfikat odporności na kurz, 
deszcz, wstrząsy oraz upadki (klasa ochrony 
IP 54 i norma MIL-STD 810 F/G). Dzięki nawet 
20 godzinom czasu pracy akumulatora można 
skupić się na pracy zamiast na zegarze.

TRWAŁOŚĆ

JAKOŚĆ BEZ USTĘPSTW
Male rozmiary i stylowy wygląd nie oznaczają 
braku dbałości o parametry: ST7000 
zapewnia doskonałą jakość i głośność dźwięku 
oraz niski poziom zniekształceń, a dzięki 
mocy nadawania 1,8 W także doskonały 
zasięg. Otwarty port głośnika i mechanizm 
automatycznej regulacji wzmocnienia 
pozwalają uzyskać czysty dźwięk nawet na tle 
największego hałasu.

GŁOŚNY I CZYSTY 
DŹWIĘK

KLASA OCHRONY 
IP54 I NAWET 20 
GODZIN PRACY NA 
AKUMULATORZE  
ST7000 ZAPEWNIA 
TRWAŁOŚĆ POD 
KAŻDYM WZGLĘDEM



STYL I FUNKCJONALNOŚĆ

Niewielki radiotelefon TETRA ST7000 łączy elegancję 
dyskretnej formy z prostym interfejsem użytkownika i 
wysoką jakością dźwięku.
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Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm

Złącze USB-C

Mikrofon

Przycisk programowalny P1 / 

przycisk alarmowy

Przycisk nadawania push-to-talk

Sterowanie głośnością

Przycisk programowalny P2

Zasilanie /  

blokada klawiatury

Mikrofon

Wskaźnik LED zasilania

Przełącznik grup konwersacyjnych

Antena hybrydowa

Otwarty port głośnika

Dotykowy interfejs 

użytkownika

Ekran OLED

Dupleksowa 

słuchawka

Wskaźnik LED zasięgu



PRODUCT DATA SHEET 
ST7000 SMALL TETRA RADIO

AKCESORIA DLA MODELU ST7000
Firma Motorola ma w ofercie szereg akcesoriów, które zostały 
zaprojektowane, sprawdzone i certyfikowane pod kątem 
usprawnienia działania modelu ST7000. 

Wbudowana łączność bezprzewodowa Bluetooth 4.1 oraz 
złącze audio 3,5 mm umożliwiają korzystanie z ST7000 w 
połączeniu z dostępnymi na rynku akcesoriami konsumenckimi. 
Gwarancję wysokiej jakości dźwięku daje jednak tylko użycie 
akcesoriów z certyfikatem firmy Motorola.
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AKCESORIA AUDIO 
Następujące słuchawki 3,5 mm zostały przetestowane i certyfikowane do użycia z modelem ST7000.

PMLN7540 Wkładka do ucha 3,5 mm z mikrofonem na kablu i przyciskiem push-to-talk

PMLN7541 2-przewodowa słuchawka 3,5 mm z półprzezroczystą tubą

ANTENY
AN000168A01 Antena 380–430 MHz, 25mm

AN000171A01 Antena 806-870 MHz, 15mm

AKUMULATORY I ŁADOWARKI
Ładowarka dla wielu urządzeń pozwala jednocześnie ładować 12 radiotelefonów. Można ją także wyposażyć 
w rozwiązanie iTM do automatycznego programowania radiotelefonów.

PMNN4510 Płaski akumulator IMPRES Li-Ion 2300 mAh

PS000150A22 Osobista ładowarka, przejściówka 240 V AC EURO, złącze USB-C

PS000150A23 Osobista ładowarka, przejściówka 240 V AC UK, złącze USB-C

PS000150A21 Osobista ładowarka, przejściówka 240 V AC US, złącze USB-C

PMPN4121 Ładowarka wielostanowiskowa na 12 urządzeń z wtyczką EURO

PMPN4122 Ładowarka wielostanowiskowa na 12 urządzeń z wtyczką UK

PMPN4120 Ładowarka wielostanowiskowa na 12 urządzeń z wtyczką US

BR000270A01 Wspornik do montażu naściennego ładowarki wielostanowiskowej

CB000521A01 Kabel danych USB 1500 mm do iTM

ŁADOWARKA OSO-
BISTA

ŁADOWARKA DLA  
WIELU URZĄDZEŃ 

AKCESORIA DO PRZENOSZENIA 
Dzięki akcesoriom do przenoszenia z naszej  
oferty będziesz mieć zawsze wolne ręce i nic  
nie będzie odwracać Twojej uwagi od zadania.

PMLN7510 Futerał do przenoszenia

PMLN7511 Pasek do noszenia

JMZN4020 Pasek nadgarstkowy, niebieski

HLN9767 Pasek nadgarstkowy, czarny
PMLN7511PMLN7510

INFORMACJE DODATKOWE
PMHN4359 Pokrywa akumulatora

PMKN4196 Przewód do programowania radiotelefonu

HW001104A01 Narzędzie do zdejmowania pokrywy akumulatora

HW001104A01

Taśmy identyfikacyjne  
na antenę

TAŚMY ANTENOWE
Kolorowe taśmy dają się łatwo nasunąć na anteny i pozwalają na szybką identyfikację grup użytkowników radiotele-
fonów.

PMLN7636 Pakiet 10 szarych taśm identyfikacyjnych na antenę

PMLN7637 Pakiet 10 żółtych taśm identyfikacyjnych na antenę

PMLN7638 Pakiet 10 czerwonych identyfikacyjnych opasek antenowych

PMLN7639 Pakiet 10 niebieskich taśm identyfikacyjnych na antenę

PMLN7640 Pakiet 10 fioletowych taśm identyfikacyjnych na antenę

AKCESORIA AUDIO BLUETOOTH 
Akcesoria z wyjątkowej serii dla profesjonalistów doskonale radzą sobie z zewnętrznym hałasem, a opcjonalny 
bezprzewodowy przycisk PTT bezproblemowo łączy się z każdym z nich. Wystarczy umieścić akcesorium PTT w 
kieszeni lub przypiąć do klapy, a połączenie stanie się możliwe niemal natychmiast.

PMLN6463* Zestaw bezprzewodowy zawiera słuchawkę odbiorczą, zewnętrzny moduł Bluetooth i bazę do 
ładowania (używanie PTT w radiotelefonie)

PMLN7181* Zestaw bezprzewodowy zawiera obrotową słuchawkę z mikrofonem na pałąku, zewnętrzny 
moduł Bluetooth i bazę do ładowania (używanie PTT w radiotelefonie) 

NNTN8191* Zewnętrzny moduł bezprzewodowy Bluetooth do komunikacji w trybie Push-to-Talk

NTN2572 Słuchawka ze zintegrowanym mikrofonem i przewodem 30 cm (wymaga zewnętrznego modułu 
PTT NNTN8191)

NNTN8294 Pojedyncza przewodowa słuchawka douszna z wbudowanym mikrofonem, przewód 29 cm, 
czarna (wymaga zewnętrznego modułu PTT NNTN8191)

NNTN8295 Pojedyncza przewodowa słuchawka douszna z wbudowanym mikrofonem, przewód 114 cm, 
czarna (wymaga zewnętrznego modułu PTT NNTN8191)

NNTN8433*

W pełni dyskretny zestaw bezprzewodowy do nadzoru
Zawartość: Bezprzewodowa zawieszana na szyi przejściówka i zaczep do mocowania, Dyskret-
ny zestaw słuchawkowy i  
bezprzewodowy moduł zewnętrzny do łączności w trybie  
Push-to-Talk (NNTN8191)

PMLN6463

NNTN8433
NNTN8294

NNTN8191

* Wymaga oddzielnego zasilacza - PS000042A12 (EURO) / PS000042A13 (UK) / PS000042A11 (US)
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Więcej informacji można uzyska na stronie: www.motorolasolutions.com/ST7000

https://www.motorolasolutions.com/pl_pl/products/dimetra-tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html#tabproductinfo

