
O SPOT Gen4 oferece a você uma linha de comunicação crítica 
quando você viaja além dos limites do serviço celular confiável.
O SPOT Gen4 permite que familiares, amigos e colegas saibam 
que você está bem ou, se o inesperado acontecer, envia sua 
localização GPS para equipes de emergência, tudo com o apertar 
de um botão. Adicione este robusto dispositivo de bolso ao seu 
equipamento essencial e fique conectado onde quer que você 
vá, a lazer ou trabalho.

Os aparelhos SPOT oferecem tecnologia satelital confiável e acessível para serviços de 
rastreamento e compartilhamento de localizações, envio de mensagens e função S.O.S. 
de forma ininterrupta para centenas de milhares de usuários ao redor do mundo.

SPOT Gen4 
Mensageiro GPS Satelital Global

Serviços de rastreio aprimorados
INTERVALOS DE RASTREIO PERSONALIZÁVEIS
O SPOT Gen4 permite que você configure o seu intervalo 
da rastreio em 2.5, 5, 10, 30 ou 60 minutos. É necessária 
contratação do Rastreio Extremo para rastreio em 2.5 
minutos. 
 
RASTREIO ATIVADO POR MOVIMENTO
Um sensor de vibração faz com que o SPOT envie suas 

localizações GPS quando você estiver em movimento e 
suspenda quando você parar. Isso permite economia de 
bateria e evita duplicidade de posições. 

RASTREIO CONTÍNUO
O SPOT Gen4 continua enviando suas localizações até você 
suspender a função ou desligar o aparelho. Não é necessário 
reativar após 24 horas.



Funções

AJUDA
• Peça ajuda para os seus contatos pessoais com sua 

localização GPS em situações que não envolvam risco 
de vida.

RASTREIO
• Envie e salve automaticamente suas localizações e 

permita que contatos acompanhem seu progresso 
utilizando o SPOT My Globalstar.

check-in
• Deixe seus contatos saberem onde você está e que está 

bem com mensagens predefinidas.

MENSAGEM PERSONALIZADA
• Mantenha-se em contato e deixe que outros saibam  

onde você está com uma mensagem predefinida com 
sua localização GPS.

s.o.s. 
• Envie um S.O.S. para o centro de busca e resgate 24 horas 

por dia, 7 dias por semana.

Tipos de bateria

• 4 pilhas AAA Energizer® Ultimate de Lítio 8x (L92) 
(incluídas)

• 4 pilhas AAA Energizer® de Níquel recarregáveis (NH12)

Bateria de longa duração

• Envie 1.250 mensagens de check-in e personalizadas com 
um único jogo de pilhas de lítio. 

Especificações

COMPRIMENTO     
• 8,83 cm

LARGURA
• 6,76 cm 

ESPESSURA           
• 2,36 cm

PESO
• 142 g com as pilhas de lítio 

TEMPERATURA OPERACIONAL       
• -30° C a 60° C   

ALTITUDE OPERACIONAL    
• -100 m a 6.500 m

CLASSIFICAÇÃO DE UMIDADE
• MIL-STD-810F, ciclo de temperatura entre 20° C e 60° C 

mantendo UR 95%.

CLASSIFICAÇÃO DE VIBRAÇÃO      
• Por SAE J1455

RESISTÊNCIA A PÓ E ÁGUA
• IP68

Serviços de gerenciamento de 
dados e mapeamento

Nossos serviços de gerenciamento de dados e mapeamento 
fornecem monitoramento e gerenciamento automatizados 
com atualizações quase em tempo real, dando a você 
visibilidade de toda a operação. Mantenha e sustente a 
eficiência operacional enquanto fortalece e automatiza 
os processos internos para o crescimento contínuo dos 
negócios com o uso dos serviços SPOT My Globalstar ou 
Mapeamento SPOT.
• Rastreio ao vivo e histórico
• Relatórios 
• Alertas 
• Cerca Virtual 
• Agrupamento

Família de produtos SPOT

globalstar.com

Para saber mais sobre o SPOT Gen4, acesse Globalstar.com.br. 
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SPOT Gen4 
Mensageiro GPS Satelital Global

SPOT X® 
com tecnologia Bluetooth® 

Comunicador Satelital Bidirecional

SPOT TRACE® 
Dispositivo de 

Rastreio Satelital


