
Para lojas que visam aprimorar a experiência de clientes, o estojo corporativo 

Captuvo SL22 Series da Honeywell para dispositivos digitais móveis Apple® 

iPod touch®  permite que a equipe de vendas tenha as ferramentas adequadas 

para se relacionar de forma mais próxima com clientes e aumentar as 

conversões da área de vendas.

O elegante, compacto e leve Captuvo SL22 transforma o familiar Apple®  

iPod touch®  em um dispositivo profissional que fornece à equipe de vendas 

o acesso instantâneo às informações de produtos e permite o check-out de 

clientes em qualquer lugar na loja.

De uma líder em tecnologia de leitura de código de barras, o Captuvo 

SL22 contém um leitor integrado emparelhado com a Adaptus™ Imaging 

Technology 6.0. Oferecendo leitura rápida e precisa de códigos de barras 

lineares, 2D e até mesmo de má qualidade, o Captuvo SL22 permite várias 

aplicações, incluindo consulta de preços de produtos, gerenciamento de 

inventário e leitura de itens para compras no ponto de decisão. Além disso, 

possui versão com leitor magnético integrado, facilitando a consulta rápida 

e fácil transações com o cartão de fidelidade da rede de lojas.

A compatibilidade com o iPod touch®  oferece às lojas acesso a mais de 

650.000 apps na Apple® App Store, permitindo que associados de vendas 

estejam equipados com as informações que os clientes possuem e muito 

mais. Quando equipadas com o software Remote MasterMind™ 3.0 da 

Honeywell, as lojas podem gerenciar remotamente dispositivos iPod touch® 

implantados e outros dispositivos com iOS, gerando a um custo total mais 

baixo de propriedade.

Além de fornecer durabilidade agregada, o compromisso resoluto da Honeywell 

com garantia e controle de qualidade, além de sua cadeia de suprimentos de 

nível internacional, oferecem tranquilidade que não pode ser obtida de fabricantes 

menores, inspirando confiança em um investimento no Captuvo SL22.

Série Captuvo SL22
Estojo corporativo para Apple® do iPod touch®

•	 Leitor de faixas magnéticas opcional pronto para 
criptografia: com injeção de chaves de terceiros, 
criptografa dados de titulares conforme utilizados nos 
cartões são utilizados, protegendo dados confidenciais e 
reputações das lojas, ao mesmo tempo em que reduz o 
escopo de PCI

•	 EasyDL™: reduz o tempo de transações em 95% ao 
analisar automaticamente dados de códigos de barras 
encontrados em identidades emitidas pelo governo para 
verificação de idade ou preenchimento de formulários 
eletrônicos automáticos para fidelidade, associação ou 
aplicações de crédito

•	 Invólucro protetor: oferece durabilidade adicional para 
o iPod touch®, resultando em uma solução que deve 
reduzir a taxa de falhas de clientes que usam sleds de 
concorrentes em até 80%

•	 Leitura rápida e fácil: aumenta a produtividade e a vazão 
com um leitor fácil de usar e integrado que oferece leitura 
agressiva de códigos de barras lineares e 2D

•	 Mecanismo de segurança opcional: prende o Apple® 
iPod touch® ao sled através de um parafuso único, 
melhorando a durabilidade geral e ao mesmo tempo 
reduzindo a probabilidade de roubo do iPod touch®

Características

Com clientes exigindo serviços mais rápidos 

e melhores, e aumentando a importância da 

diferenciação do atendimento nas lojas, o Captuvo 

SL22 Series da Honeywell é a solução correta para 

ajudar as lojas a elevarem suas marcas, aumentarem 

o potencial de funcionários, aprimorarem a 

experiência de clientes e estimularem crescimento 

superior e fidelidade de clientes.
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Especificações Técnicas do Captuvo SL22
Mecânicas
Dimensões (CxLxA): 130 mm x 67 mm x 30 mm (5,1” x 2,6” x 1,2”)

Peso 125 g (4,4 oz)

Arquitetura do sistema
Compatibilidade de Dispositivos Apple® iPod touch® (quarta geração)

Tensão de Entrada 5 V

Interfaces UART entre SL22 e iPod touch®; USB entre iPod touch® e PC

Portas de E/S microUSB

Fonte de Alimentação Adaptador de parede de 5 V, 1 A

Botões Botões de leitura do lado direito e esquerdo; botão de suspensão/ativação (extensão do botão do iPod touch®); 
acesso ao botão Início do iPod touch®

Áudio Acesso a miniconector de headphone estéreo de 3,5 mm, alto-falante e microfone do iPod touch®

Câmera Acesso às câmeras frontal e traseira do iPod touch®

Leitor Leitor com faixa padrão (SR) N5600 e mira a LED verde que vem equipado com a Adaptus 6.0 Imaging Technology

Recursos de Decodificação Lê simbologias 1D, PDF, 2D, Postal e OCR padrão

Leitor de Tarja Magnéticas Leitor MSR bidirecional com 3 faixas integrado (oferece suporte à saída de dados criptografada e descriptografada)

Velocidade de Passagem 7,62 a 190,5 cm por segundo

Criptografias com Suporte DES, TDES, AES

Gerenciamento de Chaves com 

Suporte
DUKPT

Bateria Bateria de íons de lítio de 1150 mAh removível

Número de Leituras Até 28.000 leituras (1 leitura por segundo em 8 horas)

Número de Passagens Até 28.000 passagens (1 passagem por segundo em 8 horas)

Horas Esperadas de Funcionamento 8 horas (Captuvo SL22 + Apple® iPod touch®)

Tempo de Carga Esperado 4 horas

Ambiente de Desenvolvimento Captuvo SDK para Apple® iOS X

Software Aplicativo Disponível na Apple® App Store ou através de desenvolvedores de aplicativos de terceiros (visite www.isvstore.com/iosapps 
para obter mais informações)

Garantia Garantia de fábrica de 1 ano

Acessórios Cabo USB A para microUSB padrão (incluído), adaptador de parede USB para EUA, UE e Reino Unido (incluído), 
coldre,  proteção em borracha, alça de pulso

Ambientais

Temperatura de Funcionamento 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 ℃)

Temperatura de Armazenamento -20 °C a 45 °C (4 °F a 113 °F)

Umidade 5% a 95% de umidade relativa sem condensação

Queda Projetado para suportar quedas de 1,2 m (4') em concreto, em todos os eixos e ao longo do intervalo de temperaturas

Vedação Ambiental IP30

ESD Direto ±6 KV e ar ±15 KV

Apple e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Para obter uma listagem completa de todas as aprovações e certificações de conformidade, visite www.honeywellaidc.com/compliance
Para obter uma listagem completa de todas as simbologias de códigos de barras com suporte, visite www.honeywellaidc.com/symbologies


