
Para obter informações 
detalhadas e saber mais sobre 
os recursos da Série SL, visite 
nosso Website e acesse dados 
de produtos, guias de produto 
com rotação de 360°, folhetos 
e documentos técnicos.     
www.motorolasolutions.
com/slseries

 Rádios Série SL MOTOTRBO™

Aqui  
CONVERGEM  
ESTiLO E 
FuNCiONALiDADE  
As comunicações de alto nível merecem um design à altura. O MOTOTRBO combina as duas coisas 
em um rádio bidirecional digital ultrafino e ultraleve, discreto e de linhas elegantes, que permite a 
você reinventar sua produtividade e sua imagem. Isto, somado à tecnologia Bluetooth® integrada, 
mensagem de texto e um incomparável portfólio de aplicações, faz com que seja reconsiderado o 
conceito de “rádio”. isto é “Reinventando Digital”.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Motorola Trade-
mark Holdings, LLC e são utilizadas sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. © 2012 Motorola, Inc. 
Todos os direitos reservados.
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