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MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo 
do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são 
utilizadas sob licença. Todas as outras marcas comerciais 
pertencem a seus respectivos proprietários. 2011 Motorola 
Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.

Visite o microsite e a descrição do produto 
para ver o EP450S em ação.
www.motorola.com/br/ep450s 

RÁDIO PORTÁTIL EP450S 
PORTFÓLIO COMERCIAL  

SEGURANÇA 
QUE OFERECE 
CONFIANÇA 
PARA AGIR
Os trabalhadores na fabricação precisam de dispositivos 
flexíveis, resistentes e ergonômicos que lhes proporcionem 
a tranquilidade necessária quando realizam trabalhos 
difíceis. Aqui entra o EP450S. Este tipo de rádio portátil de 
última geração está repleto de funções inovadoras para 
melhor segurança e proteção de sua força de trabalho. 
Conheça-o. Estamos certos de que você o adotará.
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RÁDIO PORTÁTIL EP450S PORTFÓLIO COMERCIAL  

A DISCREÇÃO QUE VOCÊ 
PRECISA NAS OPERAÇÕES 
DE SEGURANÇA 
O ambiente de segurança privada requer bastante discreção e capacidades de operação mãos livres para 
tornar o agente de segurança o mais imperceptível que puder. Isto é precisamente o que oferece o novo e 
potente EP450S. Dentro de seu tamanho compacto, carcaça leve e design ergonômico há uma variedade 
de funções e capacidades inovadoras. Este rádio portátil de última geração oferece ao seu ambiente de 
segurança privada comunicações claras, concisas e rápidas bem protegidas da escuta não autorizada.
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SEGURANÇA 
QUE OFERECE 
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PARA AGIR
Ofereça a seus trabalhadores móveis o “s” que faz a diferença! Os 
trabalhadores nas fábricas, na construção e na segurança privada 
precisam de segurança e proteção quando realizam trabalhos difíceis. 
O rádio EP450S, equipado com uma variedade de funções inovadoras, 
proporciona tudo isto e muito mais. Com tamanho compacto, carcaça leve 
e design ergonômico, é extremamente cômodo para carregar e operar, 
mesmo usando luvas!. Conheça-o. Estamos certos de que você o adotará.
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RÁDIO PORTÁTIL EP450S PORTFÓLIO COMERCIAL  

SEGURANÇA QUE OFERECE 
CONFIANÇA PARA AGIR
Os rádios bidirecionais são uma ferramenta importante no setor de construção. Ofereça a seus trabalhadores 
a capacidade de se comunicar entre eles com rapidez e clareza, apesar de manejar equipamentos barulhentos 
em ambientes também barulhentos. Desta maneira, poupa-se tempo, aumenta-se a produtividade e, o que 
é mais importante, melhora-se a segurança no local de trabalho. A cobertura estendida do rádio EP450S, 
protegido pela senha, proporciona a você todos estes benefícios, e muitos mais. Repleto com uma variedade 
de funções inovadoras dentro de uma carcaça leve e ergonômica é ao mesmo tempo robusto, durável 
e resistente à água e ao pó. Além disto, pode ser usado com uma gama de acessórios específicos que 
melhoram o desempenho, incluindo a capacidade de operação de mãos livres, essencial para trabalhadores 
que carregam materiais e trabalham com maquinários.  
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