
SEGURANÇA 
CORPORATIVAAjuda a garantir a 

privacidade através de uma 
rede fechada e criptografara

Usa rede pública 
proporcionando possibilidade 

de roubo de propriedade 
intelectual corporativa

COBERTURA

Oferece excelente recepção 
e ampla cobertura

Propenso a pontos cegos e 
má recepção

CONFIABILIDADE 
EM EMERGÊNCIAS

Projetado para funcionar 
mesmo em situações de 

emergência, falta de energia  
e situações de desastre

Sujeito a interrupções 
por sobrecarga de chamadas, 

falhas de energia 
e desastres naturais

QUALIDADE 
DE ÁUDIOFornece comunicação clara 

mesmo em ambientes 
altamente ruidosos

É ineficaz em ambientes 
altamente ruidosos: difícil 

de ouvir e ser ouvido

SEGURANÇA 
DE PESSOALBotão de emergência 

proeminente 
e mensagens de áudio 

para proteger os trabalhadores

Recursos de segurança 
limitados, sem botão

 de emergência e sem 
mensagens programadas

VELOCIDADE DO 
TEMPO DE RESPOSTA

Acelera o tempo de resolução 
conectando instantaneamente 

as pessoas

Atrasa a resposta demorando 
aproximadamente 60 

segundos para conectar a uma 
pessoa apenas

EFICIÊNCIA 
DE TRABALHO 

EM EQUIPEAumenta a eficiência com 
a comunicação rápida 

em grupo (um-para-muitos)

Diminui a produtividade 
limitado a comunicação 
individual (um para um)

BASEADO EM MATERIAIS 
DE SOLUÇÕES DA 

MOTOROLA

DURABILIDADE
Robustamente construído 

para ambientes
 de trabalho: suporta 

vibrações, choques, calor, 
água, poeira, umidade, 

quedas e quedas

Muito frágil e sensível para 
resistir a poeira e umidade 
dos ambientes de trabalho. 

Considere o custo de substituir 
uma tela de celular quebrada ... 

Várias vezes ... por vários 
trabalhadores

DESEMPENHO
A bateria suporta o uso 

intensivo durante a 
duração de um turno de 
trabalho completo para 

realizar o trabalho

Vida útil da bateria 
insuficiente para mais do 
que o uso ocasional. Você 
já sentiu a bateria do seu 
celular esquentar quando 

você a usa muito?

USABILIDADE
Interface de usuário intuitiva 
e de um toque. Fácil de usar 

ao dirigir ou usar 
equipamentos de proteção - 

mantenha as luvas

Interface de usuário 
complexa. Difícil de usar 
com segurança em um 
ambiente de trabalho. 

Restrições legais ao dirigir

Dispositivo durável, robusto 
e duradouro, com reparos e 
suporte a longo prazo e sem 

mensalidade para uso, 
economiza seu dinheiro

Dispositivo de qualidade do 
consumidor descartável, 

rapidamente obsoleto, com 
pagamentos mensais 

para uso

REDUÇÃO 
DE CUSTOS

Rádios CelularesVS

Onde os telefones celulares te deixam na mão, os rádios digitais te 
permitem seguir em frente

Por que rádios?


