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Dzięki szybkiej rozbudowie sieci danych obecnie istnieje 
więcej sposobów łączności z firmą niż kiedykolwiek 
wcześniej. Jednak krajobraz łączności szybko ewoluuje, 
a potrzeby klientów ciągle się zmieniają. Utrzymanie 
aktualności i gotowości na przyszłość floty urządzeń 
użytkowników i zespołów w terenie stanowi wyzwanie. 
 
 
 
  

Wyprodukowane dla firm i środowisk o krytycznym 
znaczeniu, urządzenie ręczne LTE Evolve łączy intuicyjną 
obsługę użytkownika i otwartą architekturę platformy 
z solidnością i niezawodnością oczekiwaną od urządzeń 
łączności o krytycznym znaczeniu.

Evolve umożliwia płynną łączność w różnych 
lokalizacjach i sieciach. Dzięki Evolve zespoły będą 
korzystać z najnowszej technologii i gotowości na 
innowacje jutra. 
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EVOLVE  
RĘCZNE URZĄDZENIE LTE
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WYTRZYMAŁE I SOLIDNE
• Odporność na pył i zanurzenie klasy IP68  
   (2 m, 2 godz.) 

• Odporny na ciecz, odpowiedni do obsługi  
   w rękawiczkach ekran dotykowy 

• Akumulator o długiej żywotności i  
   łatwej wymianie 

• Bezpieczne mocowanie akumulatora 

BEZPROBLEMOWA ŁĄCZNOŚĆ
• 3G, 4G, dwupasmowe Wi-Fi

• Obsługa dwóch kart SIM 

• Idealne uzupełnienie WAVE PTX™

KLUCZOWE ZADANIA
• Dedykowane elementy sterujące MC  
 (PTT, alarm, kanał)

• Głośny, czysty dźwięk  

• Doskonała eliminacja hałasu tła 

• MIL-STD-810 (powyżej wymagań kategorii 11)

OTWARTA ARCHITEKTURA
• Platforma Android

• Otwarty ekosystem aplikacji

• Centralne zarządzanie urządzeniami

INTUICYJNA OBSŁUGA 
UŻYTKOWNIKA
• Prosty interfejs

• Ekran dotykowy 5”

• Aparaty skierowane do przodu i do tyłu

KLUCZOWE FUNKCJE



STWORZONE Z MYŚLĄ O KAŻDYM ŚRODOWISKU
Urządzenia Evolve zostały stworzone w sposób zapewniający wytrzymałość 
i niezawodność pracy w każdych warunkach prowadzenia działalności. 
Całkowicie odporne na pył i zanurzenie na głębokość do 2 metrów w wodzie 
przez maksymalnie 2 godziny, wyposażone w solidny wyświetlacz 5” z ekranem 
Gorilla Glass 3, stworzone, aby wytrzymać wielokrotne upadki na beton, 
zgodne z normami IP68 i MIL-810. Urządzenie Evolve zostało stworzone, aby 
wykonywać zadania, wyposażone w odpowiedni do obsługi w rękawiczkach, 
odporny na ciecz ekran dotykowy, fizyczne programowalne przyciski oraz 
standardowe menu systemu Android i przyciski obsługi menu. 

ENERGIA NA WIELE ZMIAN 
Urządzenie Evolve jest wyposażone w wymienne akumulatory o dużej 
pojemności, dzięki którym może pozostać w terenie tak długo, jak zespół go 
potrzebuje. Wyprodukowane do użytku wielozmianowego urządzenie Evolve 
zostało zaprojektowane, aby umożliwić długotrwałą pracę i przekazywanie 
między zmianami bez ładowania. 

Evolve to wzmocnione urządzenie do ciężkiej pracy. 
Wyprodukowane, aby wytrzymać ciężkie warunki  
pracy i przetrwać wiele zmian, aby umożliwić  
Bezpieczne wykonanie zadania w każdym miejscu 
prowadzenia działalności. 

WYTRZYMAŁE  
I SOLIDNE
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Wyposażone w przyszłościowe rozwiązania łączności danych i głosu oraz 
dostęp do rozwojowego ekosystemu technologii i oprogramowania urządzenie 
Evolve jest gotowe do rozwoju wraz z Twoją firmą.

BEZPROBLEMOWA 
ŁĄCZNOŚĆ 

ZAAWANSOWANA SZEROKOPASMOWA TRANSMISJA DANYCH 
Ponieważ potrzeby organizacji w zakresie wydajności danych i sieci rosną, urządzenie jest gotowe 
na przejście do sieci nowej generacji. Urządzenie Evolve obsługuje sieci 3G, 4G i Wi-Fi, dlatego może 
dostosować się do konfiguracji sieci. Szyfrowany interfejs Bluetooth 5.0 zwiększa gotowość do 
modernizacji łączności poprzez wdrożenie nowej generacji urządzeń i akcesoriów innych firm. 

EKOSYSTEM TECHNOLOGII MOTOROLA SOLUTIONS 
Łączność z nieograniczoną przyszłością integracji technologii i oprogramowania dzięki rozwijanemu 
zestawowi rozwiązań technologicznych i programowych Motorola Solutions, takich jak zabezpieczenia i 
analityka wideo, usługi lokalizacji oraz oprogramowanie do zarządzania produktywnością i zdarzeniami. 
Dzięki mocy obliczeniowej, dużemu wyświetlaczowi i bogactwu łączności danych urządzenie Evolve 
zapewni gotowość do wdrożenia zaawansowanych technologii w miarę rozwoju potrzeb, natomiast 
solidna konstrukcja i wyjątkowa łączność głosowa gwarantują nienaruszalność łączności o najbardziej 
krytycznym znaczeniu.

DOSKONAŁE URZĄDZENIE DO SZEROKOPASMOWYCH SYSTEMÓW 
PTT MOTOROLA SOLUTIONS 
Specjalnie zaprojektowane jako doskonałe uzupełnienie szerokopasmowych systemów PTT Motorola 
Solutions, w tym WAVE PTX, urządzenie Evolve zapewnia zespołom łączność z wyższą prędkością i 
wydajnością przy użyciu różnych urządzeń, sieci i lokalizacji. Urządzenie Evolve znane użytkownikowi 
elementy sterujące radiotelefonem dwukierunkowym: dedykowane przyciski alarmowe i PTT, łatwe 
opcje wyboru grupy rozmównej oraz centralne inicjowanie i konfiguracja. Kiedy sprzęt, oprogramowanie  
i akcesoria bezproblemowo ze sobą współpracują, otrzymujesz urządzenie, które działa bezproblemowo.
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WAVE PTX 
Zapewnij zespołowi większą szybkość i wydajność połączeń przy użyciu WAVE PTX – usługi PTT, która 
nie ma granic.

WAVE PTX to subskrypcyjna  
usługa łączności grupowej, która  
błyskawicznie łączy członków zespołu  
z różnych urządzeń,  
sieci i lokalizacji.



Wyposażone w znane funkcje systemu operacyjnego Android urządzenie Evolve umożliwia łatwe dostosowanie  
do istniejących systemów i umożliwia płynne przejście każdemu, kto korzystał ze smartfonu lub tabletu z  
systemem Android.  

OTWARTA  
ARCHITEKTURA 

OTWARTY EKOSYSTEM APLIKACJI 
Dzięki otwartej platformie aplikacji użytkownicy mogą uzyskać dostęp 
do aplikacji w sklepie Google Play, w tym aplikacji G-Suite, takich jak 
Gmail i Mapy Google, aplikacji zwiększających produktywność, takich jak 
Slack, Teams i Dialpad, a nawet własnych aplikacji dla systemu Android. 
Różnorodność platform zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) dla 
systemu Android zapewnia pełną kontrolę nad instalowanymi aplikacjami,  
co pomaga uzyskać maksymalną produktywność i bezpieczeństwo.

OBSŁUGA ANDROID ENTERPRISE 
Zaprojektowane z myślą o szybkości, elastyczności i skalowalności z otwartą 
architekturą urządzenie Evolve wykorzystuje platformę Android i otwarty 
ekosystem aplikacji. Urządzenie Evolve jest zgodne z programem Android 
Enterprise, co zapewnia możliwość integracji z istniejącymi systemami 
zarządzania urządzeniami mobilnymi organizacji.

CENTRALNE ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI 
Programowanie i aktualizacja floty za pośrednictwem sieci 3G, 4G i Wi-Fi 
bez wycofywania urządzeń z terenu oraz bardziej kompleksowa kontrola 
administratora floty poprzez planowanie aktualizacji na czas optymalny  
dla działalności.
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W każdym miejscu i w każdych warunkach pracy potrzebujesz urządzenia, które jest wytrzymałe i trwałe. 

KLUCZOWE ZADANIA

STWORZONE DO UŻYCIA PODCZAS MISJI  
Zaprojektowane do użytku w trudnych i bezwzględnych środowiskach 
urządzenie Evolve spełnia wymagania normy MIL-STD-810 dotyczące prób 
wrażliwości na upadek i wstrząs oraz normy IP68 dotyczące odporności na 
pył i wodę, dlatego będzie pracować dalej nawet po zanurzeniu na głębokość 
dwóch metrów przez maksymalnie dwie godziny. 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ DŹWIĘKU 
Prawdziwe urządzenie do zadań biznesowych i o krytycznym znaczeniu, 
Evolve zapewnia zespołom słyszenie i bycie słyszanym w każdym środowisku 
prowadzenia działalności. Niezrównana jakość dźwięku z trzema mikrofonami 
zapewnia doskonałą eliminację hałasu i eliminację echa, przez całą gamę 
akcesoriów, takich jak bezprzewodowe, pełnodupleksowe urządzenia RSM, 
które zapewniają jeszcze szybszy dostęp do PTT, lub kompaktowe słuchawki, 
które gwarantują zespołowi dyskrecję podczas komunikacji.
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PROSTY INTERFEJS
Urządzenie Evolve łączy interfejs ekranu dotykowego smartfona z fizycznymi 
przyciskami i elementami sterującymi radiotelefonu dwukierunkowego, co 
umożliwia zespołowi szybką, łatwą, natychmiastową łączność, która pozwala 
nie spuszczać oka z pracy. Prosty interfejs sprawia, że urządzenie Evolve 
zapewnia intuicyjną łączność głosową, na której zespół może polegać podczas 
pracy w każdym środowisku. 

PEŁNE MOŻLIWOŚCI MULTIMEDIALNE 
Ekran dotykowy 5” urządzenia Evolve to okno użytkownika na świat  
informacji i aplikacji opartych na danych. Umożliwia to wyświetlanie filmów, 
obrazów, schematów i wykresów z dowolnego miejsca. Aparaty skierowane 
do przodu i do tyłu umożliwiają rejestrowane i wysyłanie obrazów i wideo oraz 
prowadzenie rozmów wideo.

Zaprojektowane, aby zapewnić zespołowi natychmiastowy dostęp do danych i informacji przychodzących  
i wychodzących z organizacji oraz pomoc w podejmowaniu popartych wiedzą decyzji w locie.

INTUICYJNE WRAŻENIA  
UŻYTKOWNIKA



* BT000592A01 wymaga osłony baterii HKLN5001. 
   BT000593A01 wymaga osłony baterii HKLN5002.

Dostępność zależy od przepisów i regulacji krajowych. Wszystkie przedstawione dane techniczne są typowe, chyba że wskazano inaczej. Mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane w ramach licencji.  
Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. ©2021 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. (04-21)

Więcej informacji o urządzeniu Evolve można znaleźć na stronie motorolasolutions.com/Evolve

AKCESORIA

Optymalizacja urządzenia LTE Evolve przy użyciu 
pakietu dostępnych akcesoriów. Akumulatory, 
ładowarki, słuchawki i pokrowce umożliwiają 
rozbudowę i dostosowanie funkcjonalności urządzenia 
Evolve w celu zapewnienia opcji potrzebnych do 
wykonania zadania.

ROZWIĄZANIA AUDIO

ROZWIĄZANIA DO PRZENOSZENIA

ROZWIĄZANIA ŁADOWANIA OPCJE AKUMULATORA

ZDALNY MIKROFONOGŁOŚNIK  
BEZPRZEWODOWY RM250

PMMN4127

WIELOSTANOWISKOWA  
ŁADOWARKA

PMPN4565 (UE)
PMPN4566 (Wielka Brytania)

PMPN4564 (Stany Zjednoczone)

ZDALNY MIKROFONOGŁOŚNIK  
PRZEWODOWY RM250

PMMN4125

SŁUCHAWKA Z GŁOŚNYM  
PRZEZROCZYSTYM PRZEWODEM  

AKUSTYCZNYM
PMLN8191

SŁUCHAWKA BEZPRZEWODOWA  
EP910w Z PRZYCISKIEM PTT

PMLN8123

ZASILACZ  
SAMOCHODOWY

PMPN4169

ZASILACZ  
MICRO USB 

PS000150A12 (UE)
PS000150A13 (Wielka Brytania)

PS000150A11 (Stany Zjednoczone)

STANDARDOWY  
AKUMULATOR  

LITOWO-JONOWY  
2900 mAh*

BT000592A01

AKUMULATOR 
LITOWO-JONOWY  

O DUŻEJ  
POJEMNOŚCI  

5800 mAh*
BT000593A01

ZACZEP NA PASEK 3”
PMLN7965

ZACZEP NA PASEK 2,5”
NTN8266

PLASTIKOWY POKROWIEC  
BEZ ZACZEPU

PMLN6970

http://motorolasolutions.com/Nitro

