
A habilidade de substituir rapidamente a bateria garante que 

os usuários móveis não percam tempo precioso de serviço 

ao cliente carregando o dispositivo.

A série Captuvo SL42 da Honeywell é a solução certa para 

ajudar empresas a reduzir os custos de aquisição de dispositivos, 

capacitar funcionários, aumentar a produtividade, reduzir 

o tempo de inatividade e melhorar a experiência do cliente. 

Para empresas que buscam estender as capacidades do 

iPhone 6 ou do iPhone 6 Plus da Apple, o estojo empresarial 

Captuvo SL42 da Honeywell transforma o smartphone 

comum em uma solução empresarial que acelera a velocidade 

dos negócios e diminui o custo total de propriedade. O SL42 

é voltado para trabalhadores móveis da linha de frente que 

precisam de conectividade em tempo real a aplicativos críticos 

para os negócios e desempenho superior na leitura de códigos 

de barras, para melhorar a produtividade e atender melhor 

aos clientes, seja na cidade, na estrada ou no campo.

Feito por um líder da tecnologia em leitura de códigos de barras, 

o Captuvo para iPhone 6 e iPhone 6 Plus da Apple foca, ilumina 

e lê corretamente centenas de códigos de barras por turno, 

mesmo quando estão danificados, mal impressos ou em uma 

tela de smartphone. Plug-ins opcionais do software do leitor 

TotalFreedom™ melhoram a leitura de códigos de barras de 

marcação direta e outros códigos de barras 2D padrão, incluindo 

documentos e carteiras de habilitação norte-americanas da 

AAMVA, para que trabalhadores móveis estejam aptos a capturar 

e acessar informações rapidamente, em qualquer lugar.

O Captuvo SL42 foi feito para suportar as demandas do trabalho 

em campo com especificações severas que estendem o ciclo 

de vida do smartphone e eliminam as substituições frequentes 

necessárias para dispositivos domésticos. Além disso, 

o Captuvo SL42 prolonga a vida da bateria do smartphone 

com capacidade para durar um turno inteiro ou mais. 

Série Captuvo™ SL42
Estojo Empresarial para iPhone® 6 e iPhone 6 Plus da Apple®

RECURSOS E BENEFÍCIOS

                                             

Software 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 
formulários eletrônicos 
automáticos para 
fidelidade, associação 
ou aplicações de crédito.

Alimenta o iPhone: 
Fornece até 60% 
de energia adicional 
em comparação 
à soluções 
concorrentes, 
garantindo tempo 
máximo de 
funcionamento para 
usuários móveis 
em campo.

Leitura sem par: 
Aumenta 
a produtividade 
e a velocidade com 
um leitor integrado 
e fácil de usar que 
oferece leitura robusta 
de códigos de barras 
lineares e 2D.

Capa Protetora:  
Oferece mais 
durabilidade ao iPhone, 
resultando em uma 
solução que deve 
reduzir em até 80% 
a taxa de falhas no 
cliente em comparação 
aos que usam estojos 
leitores de concorrentes.

Mecanismo de 
Segurança Opcional: 
Prende o iPhone 
da Apple ao estojo 
com parafusos 
exclusivos, aumentando 
a durabilidade 
geral e, ao mesmo 
tempo, reduzindo 
a probabilidade 
de roubo do iPhone.

Quando combinado ao iPhone 6 ou iPhone 6 Plus, 
o Captuvo SL42 permite às empresas implementar 
com segurança a solução móvel de preferência 
do cliente e diminuir o custo total de propriedade. 
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Especificações técnicas da série Captuvo™ SL42

Para obter uma lista completa de todas as aprovações e certificações, acesse www.honeywellaidc.com/compliance. 
Para obter uma lista completa de todas as simbologias de código de barras suportadas, visite www.honeywellaidc.com/symbologies.

Apple e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. 
Captuvo, EasyDL e TotalFreedom são marcas comerciais da Honeywell International Inc., registradas nos EUA e em outros países.

MECÂNICA
Dimensões (C×L×A): 
Captuvo para iPhone 6 da Apple: 
165 x 79 x 32 mm (6,49 x 3,11 x 1,25 pol.)
Captuvo para iPhone 6 Plus da Apple: 
82 x 90 x 32 mm (7,16 x 3,54 x 1,25 pol.)
Peso (sem o dispositivo iOS da Apple):
Captuvo para iPhone 6 da Apple: 225g
Captuvo para iPhone 6 Plus da Apple: 250g

ARQUITETURA DO SISTEMA
Compatibilidade de dispositivos: 
iPhone 6 da Apple
iPhone 6 Plus da Apple
Tensão de entrada: 5V
Interfaces: USB completo entre dispositivo iOS 
da Apple; USB entre o Captuvo e o computador
Portas de E/S: Micro USB

Fonte de alimentação: Adaptador de parede 
de 5 V, 3A
Botões: Botões de leitura do lado direito 
e esquerdo, botão desuspensão/ativação, 
botões de volume, botão Home/sensor Touch ID
Áudio: Acesso ao alto-falante, microfone 
e conector do fone de ouvido
Câmera: Acesso às câmeras frontal e traseira 
e ao flash de LED do iPhone da Apple
Recursos de decodificação: Lê simbologias 1D, 
PDF, 2D, Postal e OCR padrão
Bateria: Bateria de íons de lítio de 
3340 mAh removível
Expectativa de horas de funcionamento: 
12 horas (Captuvo + iPhone da Apple)
Expectativa de tempo de carga: 6 horas  
(Captuvo + iPhone da Apple)
Ambiente de desenvolvimento: SDK Captuvo 
para iPhone 6 e iPhone 6 Plus da Apple

Software do aplicativo: Disponível na App 
Store da Apple ou desenvolvedores de aplicativos 
de terceiros
Garantia: garantia de fábrica de 1 ano
Acessórios: Alça de mão, carregador para bateria 
de quatro baias, suporte de cinto, carregador móvel

AMBIENTAL
Temperatura de operação:  
0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) 
Temperatura de armazenamento:  
-20°C a 45°C (4°F a 113°F)
Umidade: 5% a 85% de umidade relativa, 
sem condensação
Quedas: Projetado para suportar quedas múltiplas 
de 1,2 m (4 pés) em concreto, em todos os eixos 
sob temperatura ambiente
Vedação ambiental: IP30 
Proteção à descarga eletrostática:  
Direto ±8 KV e ar ±15 KV


