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Vážení zákazníci, obchodní přátelé a kolegové, 
po delší odmlce přicházíme s novým číslem zpravodaje, ve kterém bychom Vám rádi 

představili novinky a aktuální informace o produktech, jež naše společnost nabízí. 

Upgrade knihy jízd Autoplan 

z roku 2016 bude k dispozici 

ke stažení v lednu 2017. 

A protože to bude rovněž v letošním roce zpravodaj poslední, tak využijeme této příležitosti, abychom Vám poděkovali za Vaši 

přízeň a spolupráci v roce 2016 a do Nového roku Vám všem, milí zákazníci, přátelé a kolegové, popřáli sílu, zdraví 

a optimismus. 

Kolektiv společnosti. 

Co je nového? 

Byla ukončena výroba a prodej digitálních radiostanic řady DP 2000, DP 3441, DP/DM 4000 a SL 4000. Náhradou za tyto 
stanice jsou jejich vylepšené verze s označením DP 2000e, DP 3441e, DP/DM 4000e a SL 4000e. Písmenko „e" pochází 
z anglického „enhanced" a v překladu znamená „zlepšený, vylepšený". Nové radiostanice jsme již vyzkoušeli v terénu 
a můžeme potvrdit jejich kvalitu. Zlepšení spočívá v čistším, zřetelnějším příjmu, ve větším dosahu, prodloužené životnosti 
baterií (Motorola), vyšší odolnosti v pracovním prostředí, přesností lokalizačních dat (dokonce i v uzavřených objektech 
a v budovách) a dalších funkcích. Uvádí se, že dosah signálu je oproti předchozí řadě vyšší až o 8%. 

Radiostanice a rádiové sítě 

� Radiostanice DP 3441 e je malá, kompaktní, odolná kapesní 
radiostanice s krytím IP68. Rozsah funkcí je takřka shodný 
s řadou DP 4000e. 

� DP 4800e je nejvybavenější kapesní radiostanice. Obsahuje 
kompletní rozsah funkcí, např. integrované Bluetooth 4.0, 
Wi-Fi, GPS/GLONASS, IP68 a další. 

� DP 2600e je kapesní radiostanice se základními funkcemi 
a krytím IP67. Nemá GPS, Bluetooth a Wi-Fi. 

� SL 4000e je tenká, lehká kapesní radiostanice s vizáží mobilního 
telefonu. Je určena pro prostředí hotelů a lehkých provozů. 
Dodává se pouze v pásmu UHF, výkon 3W, krytí IP54. DP3441e DP4800e DP2600e SL4000e 

Naše společnost Echoton - CZ s.r.o. nepřetržitě nabízí potenciálním či stávajícím zákazníkům spolupráci v oblasti poradenství, 
projektování, dodávek, montáže, oživení, servis a údržbu radiokomunikačních systémů a rádiových sítí. 
Za technickou podporu zodpovídá kvalifikovaný, pravidelně certifikovaný a zkušený personál. 

Pomůžeme i Vám. Více na spol@echoton.cz 

Aktuality ve firmě 

� Do našeho týmu hledáme nového zaměstnance na pozici elektrotechnik a obchodní zástupce. Více informací 
naleznete na www.echoton.cz, případně svůj životopis zašlete na adresu: sarka.kolebalova@echoton.cz 

� V letošním roce jsme upravili naše webové stránky, aby je bylo možno pohodlně prohlížet i na mobilních telefonech. 

web: I telefon: I e-mail: I najdete nás na facebook 




