
PROSTA I SMUKŁA KONSTRUKCJA  
Począwszy od kuchni, aż po magazyn, nasz 
kompaktowy radiotelefon CLP446 łączy w sobie 
wyjątkową wydajność, stylowy wygląd i mobilność. 
Jest mały, lekki i łatwy w użytkowaniu, a duży przycisk 
PTT jest łatwo dostępny. Dzięki wbudowanej antenie 
nie ma żadnych wystających elementów. Radiotelefon 
posiada też okrągły, podświetlany wskaźnik, który 
zmienia kolor, informując o aktywnym kanale, odbiorze, 
nadawaniu, skanowaniu i stanie akumulatora. 

GŁOŚNY, WYRAŹNY DŹWIĘK  
Radiotelefon CLP446 ułatwia łączność w miejscach o 
wysokim poziomie hałasu — niezależnie od tego, czy 
Twoje zespoły chcą komunikować się w zatłoczonej 
restauracji, hotelu lub sklepie. Dzięki gamie wygodnych, 
nierzucających się w oczy słuchawek masz pewność, 
że rozmowy są prywatne i dyskretne. Jeszcze wyższy 
poziom dyskrecji zapewnia model Bluetooth®, który 
można połączyć z bezprzewodową słuchawką. 

WYTRZYMAŁOŚĆ W CODZIENNEJ PRACY 
Dzięki innowacyjnej i wytrzymałej konstrukcji 
opracowanej z myślą o branży handlowej, hotelarskiej i 
gastronomicznej model CLP446 świetnie sprawdza się 
podczas pracowitych dni i intensywnego użytkowania. 
Wytrzymała obudowa z poliwęglanu jest pokryta 
powłoką chroniącą przed drobnoustrojami*, która 
zapobiega wzrostowi bakterii i pleśni na powierzchni 
radiotelefonu. Radiotelefon CLP446 wykorzystuje 
akumulator litowo-jonowy, który zapewnia do 14 
godzin rozmów, co sprawia, że jest idealnym narzędziem 
łączności podczas długich zmian. 

MOŻLIWOŚĆ PERSONALIZACJI 
I DOSTOSOWYWANIA 
Radiotelefon CLP446 oferuje uniwersalność Twojemu 
personelowi i firmie. Można go nosić na klipsie 
magnetycznym lub pasku, aby dopasować go do stroju 
lub munduru. Oprogramowanie CPS firmy Motorola 
Solutions pozwala na samodzielne programowanie 
radiotelefonu i dostosowanie go do Twoich potrzeb.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH  CLP446

RADIOTELEFONY 
CLP446  
(BEZ LICENCJI) 
ŁĄCZNOŚĆ 
W DOBRYM STYLU
Przyjmowanie gości w hotelu lub sprawdzanie stanu magazynowego 
sklepu wymaga dyskretnych, lecz wytrzymałych urządzeń, aby 
pracownicy mogli być w kontakcie ze sobą przez cały czas. Radiotelefon 
CLP446 (pasmo bez licencji) firmy Motorola Solutions ma takie cechy — 
jest także niewielki i lekki, wyposażony w przycisk PTT i wygodne 
słuchawki oraz zapewnia krystalicznie czysty dźwięk. Teraz Twoje 
zespoły mogą błyskawicznie nawiązywać łączność i szybko reagować 
na potrzeby klientów i zwiększyć jakość obsługi klienta. 

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY 



SPECYFIKACJE OGÓLNE 
CLP446

Pasmo częstotliwości PMR446
Zasięg 7400 m2 / 6 pięter **
Liczba kanałów 8
Odstęp międzykanałowy 12,5 kHz 
Kody PL 39 standardowych + 6 niestandardowych 
Kody DPL  84 standardowe + 84 odwrócone + 6 niestandardowych 
Średnia żywotność akumulatora przy cyklu pracy 5/5/90  
ze standardowym akumulatorem litowo-jonowym BT60 1130 mAh 9 h (model przewodowy) / 8 h (model Bluetooth) 

Średnia żywotność akumulatora przy cyklu pracy 5/5/90 z akumulatorem 
litowo-jonowym o wysokiej pojemności BT90 1800 mAh 14 h (model przewodowy) / 8 h (model Bluetooth)

Wymiary radiotelefonu (wys. × szer. × gł.)  
Radiotelefon ze standardowym akumulatorem litowo-jonowym BT60

 88 × 50 × 19 mm  
3,5 × 2,0 × 0,75 cala 

Wymiary radiotelefonu (wys. × szer. × gł.)  
Radiotelefon z akumulatorem litowo-jonowym o wysokiej pojemności BT90

88 × 50 × 24 mm  
3,5 × 2,0 × 0,96 cala 

Waga: radiotelefon ze standardowym akumulatorem litowo-jonowym BT60 68 g (2,38 uncji) 
Waga: radiotelefon z akumulatorem litowo-jonowym o wysokiej pojemności BT90 85 g (3,0 uncji)

NADAJNIK 
Moc wyjściowa w.cz. 0,5 W 
Stabilność częstotliwości < 2,5 ppm 
Zniekształcenia harmoniczne < -45 dBc
Przydźwięki i szumy FM: przy 12,5 kHz bez kompresji  -40 dB
Ograniczenie modulacji: przy 12,5 kHz ± 2,5 kHz 
Moc w sąsiednim kanale 60 dBc 
Emisje niepożądane przy 12,5 kHz < -20 dBm
Reakcja na częstotliwość (0,3-3,0 kHz) od +1 do - 3 dB 
Zniekształcenia akustyczne < 2% 

ODBIORNIK 
Czułość (poziom SINAD 12 dB) -122 dBm (0,18 uV) 
Selektywność sąsiedniokanałowa: przy 12,5 kHz 60 dB 
Tłumienie intermodulacji 60dB
Tłumienie odbioru niepożądanego (blokowanie 1 MHz) 80dB
Zniekształcenia akustyczne < 5%
Przydźwięki i szumy CSQ przy 12,5 kHz - 50dB
Przydźwięki i szumy PL przy 12,5 kHz - 50dB
Przydźwięki i szumy DPL przy 12,5 kHz - 45dB
Emisje niepożądane (< 1 GHz) < - 54 dBm
Emisje niepożądane (> 1 GHz) < - 52 dBm
Moc wyjściowa audio przy zniekształceniu < 5% 0,5 W przy 8 omach 

NORMY WOJSKOWE 
 NORMA MIL STD 810 C MIL STD 810 D MIL STD 810 E MIL STD 810 F MIL STD 810 G
Niskie ciśnienie 500.1 / Procedura 1 500.2 / Procedura 2 500.3 / Procedura 2 500.4 / Procedura 1 500.5 / Procedura 1
Wysoka temperatura 501.1 / Procedura 1, 2 501.2 / Procedura 1, 2 501.3 / Procedura 1, 2 501.4 / Procedura 1, 2 501.5 / Procedura 1, 2
Niska temperatura 502.1 / Procedura 1 502.2 / Procedura 1, 2 502.3 / Procedura 1, 2 502.4 / Procedura 1, 2 502.5 / Procedura 1, 2
Wstrząs termiczny 503.1 / Procedura 1 503.2 / Procedura 1 503.3 / Procedura 1 503.4 / Procedura 1 503.5 / Procedura 1

Promieniowanie 
słoneczne 

505.1 / Procedura 1 505.2 / Procedura 1 505.3 / Procedura 1 505.4 / Procedura 1 505.5 / Procedura 1

Wibracje 514.2 / Procedura 8, 10 514.3 / Procedura 1 514.4 / Procedura 1 514.5 / Procedura 1 514.6 / Procedura 1
Wstrząsy 516.2 / Procedura 1, 2, 5 516.3 / Procedura 1, 4 516.4 / Procedura 1, 4 516.5 / Procedura 1 516.6 / Procedura 1

SPECYFIKACJE ŚRODOWISKOWE
Temperatura pracy Od -30ºC do +60ºC (radiotelefon) 
Wstrząsy i wibracje Obudowa poliwęglanowa zgodna z normą EIA 603 
Pył i wilgotność Zgodność z normą EIA 603 

*Właściwości chroniące przed drobnoustrojami nie zapewniają użytkownikom lub innym osobom ochrony przed bakteriami, wirusami, drobnoustrojami i innymi 
organizmami chorobotwórczymi. Przed i po   każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić urządzenie. Nie dotyczy to akcesoriów.

**Rzeczywisty zasięg może być różny w zależności od terenu i warunków lokalnych.

Więcej informacji na temat radiotelefonu CLP446 można znaleźć na stronie internetowej: 
www.motorolasolutions.com/clp446

Dostępność zależy od przepisów obowiązujących w danym kraju. Wszystkie przedstawione specyfikacje są standardowe, o ile 
nie określono inaczej. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz logo ze stylizowaną literą M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane zgodnie z licencją. Wszystkie pozostałe znaki 
towarowe są własnością ich właścicieli. © 2019 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. v4 (02/19) 

Dystrybutor: 

CECHY 

• Smukła, kompaktowa 
konstrukcja

•  Radiotelefon pracuje w 
paśmie częstotliwości 
PMR446
(nie wymaga pozwoleń i 
subskrypcji)

•  Moc 0,5 W

• 8 kanałów z 
programowalnymi kodami 
prywatności

•  Łatwy dostęp do dużego, 
centralnie umieszczonego, 
teksturowanego przycisku 
PTT

• Podświetlany okrągły 
wskaźnik aktywnego kanału, 
odbioru i nadawania, 
skanowania i stanu 
akumulatora

• Menu obsługiwane głosowo

•  Tryby nasłuchu/skanowania

• Tryb głośnomówiący (VOX)

• Złącze akcesoriów z blokadą

•  Ochrona antybakteryjna*

•  Do 14 godzin pracy 
akumulatora

•  Kompletna gama 
opcjonalnych akcesoriów

• Dostępny model 
kompatybilny ze 
słuchawkami Bluetooth®




