
Již dříve jsme referovali o radiostanicích Motorola P165 a P185. Nyní bychom 
rádi krátce představili poslední stanici z této řady - stanici P145. Oproti výše 
zmíněným má méně funkcí, ale je také nejlevnější. Tato radiostanice je dobrou 
alternativou k radiostanici CP 040 pro použití na společných kmitočtech dle vše-
obecného oprávnění. Zatímco CP 040 má jen 4 kanály, P145 má kanálů 16. Dvě 
programovatelná tlačítka umožňují přístup až ke 4 uživatelsky volitelným funkcím. 
Stanice je vybavena jednoduchým utajovačem, jehož použití ztěžuje odposlech 
komunikace. K dispozici je také funkce VOX, která umožňuje klíčování hlasem. 
Využití technologie X-Pand zaručuje čistou a srozumitelnou komunikaci. Stan-
dardní baterie Li-Ion (1500 mAh) poskytuje až 11 hodin provozu stanice při vy-
sokém výkonu, při cyklu 5/5/90. Tzn. 5 % času na příjmu, 5 % vysílání a 90 % 
pohotovostní režim. Stanice se vyznačuje malými rozměry (120 x 55 x 37 mm) 
a nízkou hmotností (350 g se standardní baterií Li-Ion). Výkon 4 W (UHF) a 5 W 
(VHF), případně snížený výkon 1 W lze programovat podle kanálů. Stanice vyho-
vuje krytí IP 54 proti prachu a vodě.

Výhodou je, že lze využít stejné audiopříslušenství a antény jako pro radiostanice 
řady CP či starších stanic P040 a P080.

Při objednávce stanice lze dokoupit druhou baterii za zvýhodněnou cenu (NiMH 
1300 mAh za 36 USD, Li-Ion 1500 mAh za 68 USD, Li-Ion 2150 mAh za 95 USD 
a speciální baterii pro nízké teploty NiMH 1300 mAh za 41 USD).

P145 stojí se standardní baterií NiMH 260 USD bez DPH, aktuální cena v Kč je 
k dispozici v našem eshopu na www.echoton.cz.

AKCE - radiostanice MOTORBO
Motorola vyhlásila akci na kapesní digitální radiostanice Mototrbo. Pro všechny, kdo 
zvažují dokoupení stanic či přechod na digitální systém, je nyní vhodná příležitost.

Od 15. 2. až do 29. 6. 2012 je možné koupit radiostanice za následující akční ceny:

Kapesní stanice DP 3400 637,- USD (běžná cena 700,- USD)

Kapesní stanice DP 3401 719,- USD (běžná cena 790,- USD)

Kapesní stanice DP 3600 810,- USD (běžná cena 890,- USD)

Kapesní stanice DP 3601 892,- USD (běžná cena 980,- USD)

Firemní zpravodaj
www.echoton.cz
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MOTOROLA P145

Bluetooth a MOTOTRBO
Ke kapesním radiostanicím Mototrbo je nyní kromě standardních externích mikrofonů možné použít i bezdrátovou  
variantu. Mikrofon se sluchátkem a klíčovacím tlačítkem se ke stanici připojuje prostřednictvím adaptéru Bluetooth, který 
se upevní na konektor příslušenství na pravé straně radiostanice (viz obrázek). Toto řešení je zvláště vhodné do hlučných 
prostředí, např. v nákupních centrech. Cena soupravy je sice poněkud vyšší, kvalita diskrétní reprodukce přijímaného 
hlasu je však vynikající. 



Docházkové systémy jsou efektivním nástrojem pro kontrolu 
pracovní doby zaměstnanců a přípravu mzdových podkladů. 
Pro malé a střední firmy nabízíme levné sestavy, tzv. docház-
kové balíky. Sestavy jsou připraveny jako „samoinstalační ba-
líčky“ - nevyžadují žádné speciální nářadí ani znalosti. Konfigu-
race je připravena do 100 uživatelů. Pokud je ve firmě více než 
25 zaměstnanců, je třeba objednat navíc potřebná identifikační 
média.

Např. docházkový balík – ČIPY DALLAS lze pořídit za 12.499,- 
Kč bez DPH. Balík obsahuje docházkový terminál, software pro 
zpracování docházky včetně návodu k obsluze, 25 identifikač-
ních čipů Dallas v plastové klíčence, napájecí adaptér, propojo-
vací kabel 10 m s konektory a instalační materiál (držák, vruty, 
hmoždinky). 

Nabízíme rovněž balík BEZKONTAKTNÍ ČIPY za 15.499,- Kč a balík OTISKY PRSTŮ za 24.999,- Kč bez DPH. V případě zájmu 
či požadavků na další informace kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení.

Levný docházkový systém

Druhá autorská výstava Šárky Vavříkové
Ve dnech 5. 1. až 13. 2. 2012 proběhla v Galerii G 
v Ostravě-Zábřehu druhá autorská výstava portrét-
ních fotografií Šárky Vavříkové. 

Součástí výstavy bylo pozvání autorky do „Dám-
ského klubu“, kde měla Šárka příležitost diskutovat 
o vlastní tvorbě a nejen o ní. Galerie G vznikla v lis-
topadu roku 2007 z iniciativy seniorů navštěvujících 
středisko Gabriel. Prostor k uměleckému projevu 
zde mají umělci různého zaměření (sochaři, malíři, 
fotografové). 

AUTOPLAN 2012
Dne 1. 1. 2012 vešla v platnost novela Zákoníku práce, která mimo jiné mění pravidla vyplácení cestovních náhrad. 
Zejména se jedná o stanovení povinného krácení stravného v případě bezplatného poskytnutí jídel zaměstnanci a dále 
o změnu časových pásem pro výpočet zahraničního stravného.

Upozorňujeme všechny uživatele knihy jízd AUTOPLAN, že v této souvislosti jsou k dispozici aktualizace RE+1 a RE2 
pro rok 2012. Podrobnější informace jsou na stránkách www.krobsoftware.cz.


