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SB1 Smart Badge
O dISPOSItIVO mÓVeL POrtÁtIL e aCeSSÍVeL PrOJetadO Para tOdO VeNdedOr

transforme consumidores em compradores. Os compradores de hoje são clientes muito exigentes e estão melhor informados do que nunca. 
Esperam encontrar uma loja impecável, que lhes ofereça os produtos que procuram. Esperam que o vendedor seja capaz de eliminar todo tipo de dúvidas em 
segundos…tão rápido como seus smartphones. Oferecer um serviço de excelência para este tipo de clientes é um enorme desafio. A tarefa fica simplificada 
se seus funcionários utilizarem o potente SB1 Smart Badge da Motorola Solutions. O SB1 é uma nova categoria de dispositivos móveis que você 
pode disponibilizar para cada um dos funcionários de sua loja. Este dispositivo realmente inteligente conta com todas as funções que o vendedor 
precisa para oferecer ao cliente uma incrível experiência, com a conectividade requerida para manter seu nível de produtividade a todo momento. 
Ao usar o dispositivo, o vendedor pode acessar uma lista de tarefas personalizada; aceitar tarefas e confirmar a execução delas; escanear um 
código de barras para verificar preço e disponibilidade no estoque, e conectar-se, via PTT (Push to Talk), com qualquer outro funcionário que conte 
com um dispositivo móvel apto para PTT dentro da loja. Isto se traduz em uma mão-de-obra eficaz, sempre conectada, com acesso aos recursos humanos e 
às informações necessárias para maximizar sua produtividade e atender às expectativas de todos seus clientes toda vez que visitarem sua loja.

Compacto, leve e portátil
O SB1 é um dispositivo compacto e leve, que pode 
ser facilmente pendurado no pescoço do 
trabalhador com um cordão ou utilizando um clipe 
para cinto ou um bracelete; muito prático e sempre 
ao alcance da mão.

durável; criado para uso intensivo
O SB1 é um produto realmente empresarial, 
especialmente projetado para uso intensivo; 
suporta quedas, derramamento de líquidos e 
exposição ao pó, ao calor e ao frio.

Fácil de ler… em todos os lugares 
Sua tela E Ink® Pearl de 3 polegadas é fácil de ler, 
em qualquer condição de iluminação do ambiente.

Leitura de códigos de barras de 
classe empresarial 1d/2d
Leitura omnidirecional, orientador integrado, LED e 
alerta sonoro que tornam a leitura um processo 
extremamente simples; basta apontar e disparar, 
não importa se o código de barras a escanear 
estiver sujo, danificado ou mal impresso.

energia suficiente para todo um turno 
de trabalho
A tecnologia de tela E Ink consome muito pouca 
energia, o que ajuda a estender a autonomia da 
bateria para mais de 14 horas com apenas uma 
carga; mais do que suficiente para um turno de 
trabalho. No modo “badge”, permite visualizar na 
tela o nome e a foto de um funcionário ou anúncios 
publicitários ou promocionais, praticamente sem 
consumo de energia.

Bisel personalizado
Escolha sua cor e insira seu logotipo para promover 
sua marca e permita que seus clientes identifiquem 
seus funcionários na hora.

SB1 Smart Badge. aS FUNCIONaLIdadeS adeQUadaS. O PreÇO JUStO. a maNeIra maIS  
INteLIgeNte de CONeCtar tOdOS OS VeNdedOreS de SUa LOJa.

Para mais informações, visite www.motorolasolutions.com/sb1

Navegação “tátil” simplificada
Navegação tátil; elimina a necessidade de 
implantar uma caneta óptica e se torna muito 
prático mesmo quando estiver usando luvas.

Permite inverter a tela para uma 
melhor visualização
Dispõe de um acelerômetro que instantaneamente 
orienta a tela 180° segundo a posição do 
dispositivo para oferecer aos clientes e usuários 
uma melhor visualização.

Criado para uso compartilhado
Elimina a necessidade de designar dispositivos. Os 
trabalhadores simplesmente abrem a sessão no 
começo de seu turno para acessar sua lista de 
tarefas e suas mensagens.

Push to talk de classe empresarial*
Apenas apertando um botão, o usuário pode falar 
com qualquer outro trabalhador que utilize SB1, um 
computador móvel da Motorola Solutions, um rádio 
bidirecional* ou qualquer outro dispositivo móvel.

Sua informação está protegida
O SB1 suporta aplicativos básicos desenvolvidos 
com o cliente HTML5, aplicativos nos quais os 
dados residem em servidores e não no dispositivo, 
simplificando o desenvolvimento de aplicativos e 
eliminando o risco de roubo de dados, mesmo nos 
casos de roubo ou extravio do dispositivo.

Conecte-se facilmente a redes sem fio
Com o rádio 802.11b/g/n Wi-Fi, seus trabalhadores 
se conectam à sua rede LAN sem fio de maneira 
segura, com funções de voz e dados disponíveis a 
todo momento.
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* A implantação de serviços PTT em qualquer computador móvel ou smartphone de terceiros requer o cliente TEAM Express Push to Talk da Motorola Solutions. A implantação do serviço 
PTT em rádios bidirecionais requer a função Rádio Link da Motorola Solutions.

taBeLa de eSPeCIFICaÇÕeS
VOZ e ÁUdIO

Comunicações de voz PTT; microfone integrado, alto-falante opcional de alta 
qualidade para comunicações PTT; adaptador opcional para fones de ouvido 
com fio 

COmUNICaÇÕeS de VOZ e dadOS de redeS LaN Sem FIO

Rádio Wi-Fi IEEE ® 802.11b/g/n

SOFtWare INCLUÍdO

Ambiente de aplicativos webkit RhoElements de Motorola Solutions; 
páginas de configuração; cliente TEAM Express Motorola Solutions 
para comunicações de voz PTT; cliente MSP de Desenvolvimento Rápido 
Motorola Solutions integrado para provisionamento e colocação em 
funcionamento totalmente automática

PerIFÉrICOS e aCeSSÓrIOS

Base de carga de 10 entradas (de mesa e para instalação em rack); base de 
carga de uma só entrada; adaptador para fones de ouvido; fones de ouvido 
PTT (alto-falante, microfone, botão PTT e controle de volume); adaptador para 
alto-falante com botão ou PTT e alto-falante integrado; cordão e gancho para 
utilizar e extrair o dispositivo com uma só mão; clipe para cinto com cordão; 
munhequeira/bracelete; carcaça desenvolvimento com comunicação USB

regULameNtaÇÃO

Para obter informações regulamentares, visite www.motorolasolutions.com/sb1

garaNtIa

Sujeita a termos e condições do certificado de garantia de hardware Motorola, 
a garantia do SB1 cobre defeitos de fabricação e materiais por um período 
de 12 meses desde a data do envio. Para acessar o certificado de garantia 
completo, visite http://www.motorolasolutions.com/warranty

aPLICaÇÕeS dISPONÍVeIS

Compatível com Mobile Workforce Management, solução móvel de 
gerenciamento de tarefas da Motorola Solutions. Para mais informações, visite 
http://www.motorolasolutions.com/MWM

SerVIÇOS reCOmeNdadOS

Service from the Start with Comprehensive Coverage

CaraCterÍStICaS FÍSICaS

Dimensões  
(L x A x P)

92 mm x 81 mm x 14 mm    
3,62” x 3,19” x 0,55”

Peso 110 g/3,8 oz

Tela Tela E Ink Pearl de 3”; tons de cinza de 4 bits (16 tons); 
QVGA (320x240)

Painel tátil Tela tátil resistente completa; operada com o dedo (sem 
caneta óptica)

Bateria 910mAH (carga completa em menos de 4 horas)

Notificação Áudio: alerta sonoro; Visual: LED multicolorido

Audio Microfone integrado; os acessórios incluem alto-falante 
opcional e adaptador para fones de ouvido PTT com fio

CaraCterÍStICaS de deSemPeNHO

CPU i.MX35 (532MHz)

Memória 128 MB RAM/128 MB Flash

Aplicativos Suporta aplicativos básicos desenvolvidos com o 
cliente HTML5 com extensões RhoElements

amBIeNte de USUÁrIO

Temperatura de 
funcionamento

0°C a 40°C/32°F a 104°F 

Temperatura de 
armazenamento

-40°C a 70°C/-40°F a 158°F

Umidade 5 a 95%, sem condensação

Especificação 
sobre quedas

Muitas quedas de una altura de 1,22 m (4”) em piso de 
mosaico sobre cimento, segundo especificações MIL 
STD 810G

Vedação IP54

teCNOLOgIa de SeNSOr INteratIVO (ISt)

Sensor de 
movimento

Acelerômetro integrado que permite girar a tela e optar 
por modo “badge” para baixo consumo de energia

CaPtUra de dadOS

Leitor de códigos 
de barras

Leitor de códigos de barras omnidirecional 1D/2D com 
orientador e iluminação integrados

Rango de leitura  Tipo de Código Perto  Longe
 80% UPC 2.50 in./6.35 cm  9.36 in./23.77 cm
 100% UPC  2.67 in./6.78 cm  13.47 in./34.21 cm
 7.5mil Código 39  2.02 in.*/5.08 cm  8.57 in./5.13 cm
 10mil Código 39  2.54 in.*/6.45 cm  20.67 in./52.50 cm
 10mil PDF417  1.64 in.*/4.16 cm  7.98 in./20.27
 10mil DataMatrix  2.76 in.*/7.01 cm  5.41 in./13.74 cm

*  O campo de visão a curta distância é limitado e vai depender do comprimento do 
código de barras.


