
O Comunicador GPS SPOT X conecta-se ao seu smartphone 
via tecnologia sem fio Bluetooth por meio do aplicativo SPOT 
X para acessar seus contatos e comunicar-se facilmente com 
companheiros de trabalho, mesmo fora do alcance do celular. 
Comunique-se diretamente com os serviços de emergência 
e identifique a localização de funcionários. O SPOT X tem seu 
próprio número de celular dos EUA, permitindo comunicação 
por celular ou SMS a qualquer momento.

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 X 
Comunicador satelital bidirecional com  
tecnologia Bluetooth®

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 



Funções 

APLICATIVO SPOT X 
• Conecte o SPOT X via Bluetooth e tenha conexão satelital 

parar troca de mensagens através do seu smartphone.

MENSAGENS 
• Troque mensagens com qualquer número de telefone ou 

endereço de e-mail de praticamente qualquer lugar do 
mundo. 

RASTREIO
• Selecione o intervalo de rastreio entre 2 ½, 5, 10, 30 ou 60 

minutos. 

S.O.S. 
• Envie um chamado S.O.S para o centro de busca e 

resgate, troque mensagens explicando a natureza de sua 
emergência e receba confirmação quando a ajuda estiver 
a caminho. 

CHECK-IN
• Informe a todos de forma rápida e fácil que você está 

bem. 

REDES SOCIAIS
• Vincule suas contas sociais.

BÚSSOLA 
• Bússola integrada e pontos de referência programáveis 

para te ajudarem na navegação.

O que torna o SPOT X único?  

• Tela retroiluminada de 2,7 ”
• Teclado QWERTY iluminado
• Porta micro USB
• Bateria recarregável de lítio
• 240 horas (10 dias) de vida útil da bateria no modo  

de rastreamento contínuo em 10 minutos*

Especificações

COMPRIMENTO      
• 16,61 cm

LARGURA
• 7,37 cm

ESPESSURA
• 2,39 cm

PESO
• 198,4 g com a bateria de lítio

TEMPERATURA OPERACIONAL       
• -20°C a +60°C

TEMPERATURA ARMAZENAGEM        
• -20°C a +60°C

ALTITUDE OPERACIONAL        
• -100 m a 6.500 m

RESISTÊNCIA AO IMPACTO     
• MIL-STD-810G para choque

RESISTÊNCIA A IMPACTO, ÁGUA E POEIRA   
• IP67 (Submergível até 1 m por 30 minutos)

ALCANCE BLUETOOTH
• Até 9 m
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SPOT X 
Comunicador satelital bidirecional com  
tecnologia Bluetooth®

*A vida útil da bateria é baseada em uma carga completa durante o uso inicial do 
dispositivo e temperatura operacional ideal de 25°C com uma visão clara do céu 
sem obstruções.

SPOT Gen4™ 
Mensageiro GPS Satelital

SPOT TRACE® 
Dispositivo de 

Rastreio Satelital


