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RADIO SELULER POC
MNC360
JELAJAHI SEMUA LOKASI DAN TETAP TERHUBUNG

FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496–2690 MHz)
GSM: 850/900/1800/1900
WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8

RAM 1 GB + ROM 8 GB

Kartu TF 128 GB (Maksimal)

Berat

Ukuran Tampilan 2,0 inches

Resolusi Tampilan 320 x 240

Sekitar 300 g

Dimensi (P x L x T) 170 mm x 66 mm x 39,3 mm

Kartu SIM 2 x Micro SIM

GPS/BDS/GLONASS/Galileo/A-GPSPenentuan Posisi

WLAN 2,4 GHz, 802.11 b/g/n

BT BT 4.2

Antarmuka Eksternal

Micro USB 2.0 (OTG)
Jack audio 3,5 mm
Dua port antena LTE
Port speaker eksternal 2 pin
Konektor antena GPS
Saluran masuk daya
Port aviasi 10 pin

NFC Opsional

Voltase Input 9-25 V DC

Speaker ≤ 8 W

Sensor Tersedia

Suhu Penyimpanan

Suhu Operasi -20°C sampai +60°C

-40°C sampai +85°C

ESD IEC 61000-4-2, (ESD) ± 12 kV (udara); ± 8 kV (kontak)

Standar Perlindungan IP IP54

Mikrofon Speaker 
Jarak Jauh dengan kabel

Braket

Antena GPSAntena LTE

Kabel Daya

Logistik Transportasi Keamanan Ambulans Pertambangan

FCC/IC/CESertifikasi

Android 7.1

SPESIFIKASI

Pita Frekuensi

Sistem Operasi

Memori

Perangkat Keras

Jaringan

Lingkungan

Sertifikasi

SKENARIO

AKSESORI

Standar

Opsional

Earpiece Berkabel

Earpiece BT

PTT Ring Nirkabel

TAMPILAN

MEMILIKI DESAIN YANG KUAT DAN MUDAH DIGUNAKAN

Tombol Volume
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Tombol 
KembaliTombol OK

Tombol 
On-Off

Tombol Darurat

Port aviasi 10 pin

Tombol Jawab

Tombol Navigasi

Speaker

Tombol AkhiriTombol yang 
Dapat Diprogram

Konektor Antena Utama

Memposisikan Konektor 
Antena Singal

Konektor Antena Keanekaragaman

Port Speaker

Saluran 
Masuk Daya

Kartu SD

Jack Audio

Port USB

Mikrofon speaker 
jarak-jauh nirkabel
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Alamat: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, 
Nanshan District, Shenzhen, P.R.C
Telp: +86-755-2697 2999    Faks: +86-755-8613 7139    Pos: 518057 
Http://www.hytera.com  marketlng@hytera.com

Hytera memiliki hak untuk mengubah desain dan spesi�kasi produk tanpa pemberitahuan sebelumnya. 
Jika terjadi kesalahan cetak, Hytera tidak bertanggung jawab terkait dengan hal itu. Akan ada perbedaan 
kecil antara produk nyata dan produk yang tercantum pada bahan-bahan cetak karena proses pencetakan.
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RINGKAS DAN RINGAN, MNC360 SANGAT COCOK UNTUK DIPASANG DI 

HAMPIR SETIAP JENIS KENDARAAN DENGAN RUANG TERBATAS.

Ÿ Braket pemasangan langsung memudahkan Anda untuk memasang atau melepas radio dengan cepat, dan dapat menyetel posisi 
radio dengan mudah dengan mengoperasikan bantalan yang dapat diputar.

Ÿ Tata letak konektor dan tombol memungkinkan pengoperasian radio yang lebih mudah. Mempunyai empat tombol yang dapat 
diprogram dengan gaya Braille dan mudah dijangkau hanya dengan sentuhan, dan memberikan akses cepat ke setiap fitur utama 
seperti memulai perekaman atau beralih mode siang atau malam.

Ÿ Memiliki desain yang yang berfokus pada pengguna yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Ÿ Konektor aviasi di antara mikrofon jarak jauh dengan unit utama, desain unit yang kokoh dalam memberikan koneksi yang andal dan 

stabil di setiap situasi.



GAMBARAN UMUM
MNC360 adalah jenis radio seluler push-to-talk over cellular (PoC) yang didesain sebagai alat 
komunikasi di dalam kendaraan. Dengan desain unit radio seluler inovatif Hytera, memungkinkan 
layanan suara yang andal, lantang dan jernih untuk digunakan dalam beragam skenario komunikasi 
lapangan.
Desain unit yang mudah digunakan memudahkan instalasi, pembongkaran, dan pengoperasian radio. 
Aksesori tambahan yang serbaguna juga tersedia dalam mencakup lebih banyak tuntutan di 
lingkungan kerja yang beragam. Dengan fungsi sebagai radio seluler PTT profesional yang selalu siap 
pakai, MNC360 adalah unit komunikasi grup yang sangat cocok untuk pasar vertikal.

KOMUNIKASI YANG LEBIH LANCAR
Ÿ Jika dibandingkan dengan smartphone, radio seluler MNC360 mempunyai dua antena LTE eksternal yang 

berfungsi untuk meningkatkan sensitivitas RX hingga 3 dB, yang memungkinkan radio untuk menjangkau area 
yang memiliki sinyal lemah seperti pinggiran kota atau tempat parkir bawah tanah.

Ÿ Sakelar cerdas memudahkan MNC360 agar memilih jaringan yang mempunyai kekuatan sinyal yang lebih baik. 
MNC 360 memberikan komunikasi yang stabil, mulus, dan berkualitas tinggi yang dapat diandalkan di mana saja.

Ÿ Unit mempunyai speaker 4-watt internal yang dilengkapi dengan peredam distorsi, peredam gangguan 
pengulangan, dan teknologi peredam bising, yang memudahkan MNC360 mengirimkan audio yang lantang 
dan jernih walaupun jendela kendaraan sedang terbuka di lokasi yang terdapat aktivitas konstruksi atau di 
tengah jalanan yang riuh.

AUDIO LANTANG DAN JELAS
RADIO SELULER 
POC
MNC360

FLEKSIBILITAS DAN ADAPTABILITAS
Ÿ Radio seluler MNC360 dilengkapi aksesori berkabel atau aksesori nirkabel, memberikan lebih banyak 

kebebasan dan fleksibilitas bagi pengemudi dalam melakukan komunikasi.

Ÿ Penggunaan sistem Android dan API standar, MNC360 dapat dipadukan dengan aplikasi pihak ketiga 
untuk membuat ekosistem di dalam kendaraan untuk penggunaan data di lapangan.

Ÿ Di samping itu, MNC360 dapat disetel sedemikian rupa agar kemampuan radio dapat di atur sesuai 
dengan kebutuhan Anda.

DESAIN YANG CERDAS MEMBERIKAN KEAMANAN BERKENDARA
Ÿ Radio seluler MNC360 merupakan fitur keselamatan yang akan membunyikan alarm saat kecepatan melebihi batas serta peringatan 

kelelahan pengemudi saat berkendara sehingga menjamin keamanan perjalanan.

Ÿ Tombol yang terdapat pada radio seluler MNC360 akan terkunci secara otomatis saat Anda sedang mengemudi, membantu 
pengemudi untuk lebih fokus saat berkendara di jalan sehingga pengemudi tidak tidak teralihkan oleh radio.

Ÿ Selain itu, kamera USB eksternal dapat disambungkan dengan MNC360, sehingga dapat berfungsi sebagai kamera dasbor untuk 
merekam setiap peristiwa perjalanan Anda.
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