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Qualidade 
de voz

Enquanto a qualidade do sinal analógico 

piora à medida que você chega ao limiar da 

cobertura com muito chiado, o modo digital 

garante uma cobertura utilizável estendida 

e sua voz ainda é nítida e clara, mesmo em 

áreas de cobertura periféricas.

Capacidade Privacidade

Comunique-se por mais tempo com uma 

única carga: até 40% mais duração da bateria 

do que no rádio analógico, pois o transmissor 

do rádio digital não está constantemente 

ligado.

Segurança de 
colaboradores

A emergência digital pode ser acionada não 

apenas pressionando o botão Emergência, 

mas também pelos recursos Man Down ou 

Lone Worker.

Disciplina
Coordenação avançada e maior controle através 

de aplicativos de software, permitindo gravação 

de voz e integração com redes de rádio e 

sistemas telefônicos já existentes.

Serviços de 
dados

Desfrute de aplicativos de dados 

integrados, incluindo e-mails, tickets de 

trabalho, mensagens de texto e outros, que 

estão disponíveis apenas nos rádios digitais.

Cobertura
Fala inteligível sem ruído, estática ou 

distorção a uma distância maior. A tecnologia 

digital reduz os ruídos de fundo externos 

durante a transmissão, o que a torna ideal 

para instalações ruidosas de fabricação e 

processamento, ou fora em condições de 

vento.

Obtenha o dobro da capacidade do rádio 

analógico e minimize custos de licenciamento, 

o que é especialmente importante quando sua 

empresa cresce.

Proteja sua rede de rádio sem perda de 

qualidade de áudio. Com o digital, a 

criptografia pode ser usada sem degradar a 

qualidade do áudio ou o alcance, no qual o 

rádio funciona.

POR QUE SER DIGITAL?

Tempo de 
bateria

Digital  AnalógicoVS

Serviços de 
localização

Acompanhe e controle seus funcionários, 

dentro e fora de prédios - com sistema de rádio 

digital que você pode fazer isso.

Áudio 
inteligente

Não perca as chamadas importantes em 

ambientes barulhentos: o rádio digital 

monitora o ruído de fundo e ajusta o volume 

do alto-falante, para você.

Operação 
simultânea

Migre suavemente: as plataformas digitais 

permitem que você use rádios digitais e 

analógicos simultaneamente, dando a 

oportunidade de se acostumar ou preservando 

os investimentos analógicos da empresa.

MELHOR

O mundo está se tornando digital

Novo

O mundo está se tornando digital

Trabalho em 
conjunto

Fale confortavelmente em conversas em grupo 

sem ser ouvido por todos os assinantes como 

acontece no analógico.


