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(*) Taxa de transmissão < 9,6 Kbits/s
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PSEUDO-ENTRONCAMENTO 
Varios grupos de discussao compartilh  a mesma frequencia e
cada um deles pode escolher, de forma dinamica, usar um dos 
slots J)ara falar. "Este e um modo de entroncamento de dois 
slots. Enquanto o intervalo de tempo 1 estiver ocupado, o 
MD626 usara o intervalo de tempo 2 para transmitir. 
SERVl<;:O DE REGISTRO DE RADIO 
0 RRS permite que o MD626 funcione no Smart Dispatch e no 
SmartOne Dispatch, para preseni;:a online/offiine. 

CHAMADA/ALARME DE EMERGtNCIA 
Use o botao laranja de emergencia para iniciar um alarme de 
emergencia e ligar para outros radios. 

BLUETOOTH INTEGRADO (Opcional de Fabrica) 
0 Bluetooth incorporado suporta o MD626 para ter acess6rios 
de audio sem fio e um dispositivo PTT externo conectado. 

PRIVACIDADE 
A criptografia basica fim a fim protege sua transmissao de voz e 
dados. 

ROAMING (opcional)
Ele permite que o MD626 seja usado em uma rede grande 
multilocais. 
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As imagens acima sao apenas para 
referenda e podem variarde produtos reais. 

"Aparelho móvel de transmissão e de recepção de voz por meio de ondas 
radioelétricas também conhecidas por radiotelefonia". 

Detecção Automática de A&D 
Compatível com modos convencional analógico e convencional 
digital. Permite que o MD626 monitore simultaneamente os modos 
analógico e digital e responda automaticamente em cada modo. É 
uma maneira fácil de migrar do analógico para o digital. 

AMPLIAR ALCANCE DE FALA 
Com uma alta potência de saída de frequência de rádio (RF) de até 
SOW, o MD626 pode aumentar drasticamente seu alcance de 
comunicação. 

POSICIONAMENTO POR GPS (Opcional) 
Com um módulo GPS externo e antena GPS, o MD626 consegue 
carregar sua posição em tempo real para aplicativos AVL. 

Design Compacto 
Com o design compacto, o MD626 permite ser instalado 
facilmente no interior do veículo.  

SINALIZAÇÃO ANALÓGICA 
Suporta a sinalização DTMF (multi-frequência de dois tons) e 
HDC1200(*) no modo analógico. 

SERVIÇOS DE DADOS 
O MD626 suporta recursos de dados, como alias de chamadas, 
contatos, histórico, mensagem de texto. 

CONFIÁVEL E DURÁVEL 
O MD626 é compatível com MIL-STD-810 C/D/E/F/G e IP54. 

(*) Compatível com o protocolo MDC1200.
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