
SPT 1550

Produtividade de bolso para as pessoas que
estão sempre a caminho
A Symbol Technologies maximizou a eficiência, funcionalidade e
produtividade em um novo dispositivo de bolso, Palm
Powered™  o SPT 1550. Equipado com os mais recentes recur-
sos e tecnologia de processamento, o SPT 1550 é uma poderosa
ferramenta de produtividade que permite aos usuários capturar e
gerenciar os dados de modo mais rápido e fácil que nunca.

Recursos fabulosos para um desempenho máximo
O SPT 1550 é 100% compatível com o hardware e o software
do Palm OS® e oferece aos profissionais que utilizam equipa-
mento portátil vantagens significativas com os benefícios da cap-
tura de dados, acesso às informações e poder computacional.
O SPT 1550 apresenta um dispositivo de escaneamento integra-
do e ativadores de escaneamento convenientemente colocados,
ativando uma captura de dados rápida, eficiente e precisa. Este é
o menor, mais leve e inteligente dispositivo disponível 
atualmente, permitindo que o SPT 1550 ofereça um excelente
desempenho no escaneamento de códigos de barras.

O SPT 1550 vem com generosos 8 MB de RAM e 4 MB de
ROM, para as necessidades de armazenamento de dados ou de
aplicativos, e seus processadores de 33MHz permitem que os
aplicativos funcionem na velocidade máxima, acompanhando o
ritmo das necessidades de negócios. Com sua interface gráfica
baseada no toque, em controles de botões de pressão e em um
display com luz de fundo de 160 x 160 pixels, o SPT 1550 é
fácil de usar até em ambientes externos ou em lugares fraca-
mente iluminados. Duas baterias AAA fornecem horas de ali-
mentação elétrica, estando também disponível um kit opcional
de bateria de NiMH recarregável. O SPT 1550 permite suportes
individuais e de múltiplos slots para comunicações flexíveis com
o host na maioria dos ambientes de rede e de usuários. 

O aspecto da vantagem na atividade
O SPT 1550 foi concebido para oferecer uma operação cômoda
no escritório ou no campo. Sua funcionalidade e facilidade de
uso permitem sua aplicação em diversos setores. 

Os profissionais de vendas podem digitar informações dos
clientes, escanear itens a partir de um catálogo de código de bar-
ras e verificar as listas de preços transferidas, permitindo mais
tempo para aproveitar nas vendas e menos tempo a perder com a
papelada. Com a sua capacidade de escaneamento a laser, o SPT
1550 também pode ajudar a aumentar a eficiência no escritório,
sistematizando processos como, por exemplo, o pedido de mate-
rial de escritório. Os profissionais da área médica podem
aproveitar a mobilidade do SPT 1550, usando o dispositivo para
verificação do paciente, administração de medicamentos na
cabeceira do leito e uma gama de aplicações usadas em todo o
hospital. 

C O M P U T A D O R E S  D E  B O L S O

Recursos Benefícios

Excelente ergonomia e design  Peso leve e computação  
de bolso conveniente no ponto da atividade

Processador DragonBall VZ 33MHz de elevado poder
de processamento para dados 
padronizados ou personalizados

Plataforma Palm OS® Versátil e fácil de usar, 100% com-
patível com as aplicações tradi-
cionais do Palm OS, ícones PIM
úteis

Dispositivo miniatura Capture e gerencie os dados  
integrado de captura com rapidez e facilidade

4 MB Flash de ROM Acomoda facilmente as demandas 
da aplicação e da memória

Display com luz de fundo Melhor visibilidade em condições 
com digitalizador inadequadas de iluminação

Entrada para caneta com Ponta intuitiva e operação no  
Interface Gráfica do Usuário do display; múltiplos modos de  

conveniente entrada de dados; 
opções de captura de assinaturas

Potente tecnologia Graffiti® O reconhecimento do caráter 
de escrita bem escrito permite uma rápida 

entrada de dados manuais

Sincronização de dados  Garante acesso aos dados mais
com um toque para recentes no seu sistema SPT 1550 
host ou rede e no host

Porta IrDA Compartilhe informações via 
infravermelho com terminais do 
SPT e outros dispositivos Palm OS

Permite o uso de suportes Flexibilidade de comunicação com  
individuais ou de múltiplos slots o host na maioria dos ambientes de 

rede e de usuários



Características físicas

Tamanho: 0,66 pol. A x 3,16 pol. L x 5,46 pol. C / 
17 mm A x 81 mm L x 140 mm C

Peso: 5,5 oz. / 154,0 g sem as baterias; 
6,1 oz. / 170,8 g com as baterias

Teclado: Físico: 5 teclas (semelhante ao Palm);
Virtual: Pop-up alfanumérico

Fonte de luz: Diodo Laser Visível a 650 nm

Classe do laser: Classe CDRH II, IEC 825 Classe 2

Contraste mínimo da letra: 25% de reflectância da luz/escuro absoluto a 650 nm

Tipo de interface: Serial RS-232; Comunicações IrDA

Alimentação: 2 pilhas alcalinas AAA ou conjunto recarregável de NiMH 
da Symbol

Características de desempenho

Processador: Motorola DragonBall VZ—33MHz

Memória: RAM: 8 MB—SDRAM
ROM: 4 MB

Sistema operacional: Palm OS®

Ferramentas de desenvolvimento: AppForge, CodeWarrior, SatelliteForms, PenRight! 

Display: Tipo: tela de toque de LCD; luz de fundo; 2,3 pol. x 2,3 pol. / 
5,8 cm x 5,8 cm;
Resolução: 160 x 160 pixels

Opções de decodificação: UPC/EAN/JAN, Código 128, Código 39, Código 93, Interleaved 
2 de 5, Discrete 2 de 5, Codabar, MSI Plessey

Alcance: Máximo: Código 39 a 55 mils: 60 cm; 
Mínimo: 100% UPC: 5 cm; Código 39 a 55 mils: 24 cm

Ambiente do usuário

Temperatura de funcionamento: 10º a 32ºC / 50º a 90ºF

Luz ambiente: Artificial: 450 pés-vela / 4.844 lux;
Luz do sol: 10.000 pés-vela / 107.640 lux

Acessórios

Suportes: Slot individual serial, slot individual para modem, quatro slots
seriais, quatro slots Ethernet

Modem encaixável: Envie informações de volta ao host através de uma linha telefônica

Suporte para veículos: Proporciona fácil acesso, armazenamento e visualização do 
SPT 1550

Kit de bateria recarregável: A bateria personalizada de NiMH proporciona horas de uso 
contínuo. Recarrega totalmente em menos de 3 horas.

Apoio de borracha: Aumenta a durabilidade do SPT 1550

Normas

Segurança elétrica: Certificado para a UL 1950, CSA C22.2 No. 950, EN60950/IEC950

Segurança do laser: CDRH Classe II, IEC Classe 1 ou 2

EMI/RFI: FCC Parte 15 Classe B, IECES-003 Classe B, Diretiva CEM da 
União Européia

Destaque das especificações do SPT 1550

Para a América do Norte, América Latina e Canadá
Symbol Technologies
The Americas
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
TEL: 1-800-722-6234/1-631-738-2400
FAX: 1-631-738-5990

Site da Symbol na World Wide Web
Para obter uma lista completa das subsidiárias e
Parceiros de Negócios em qualquer parte do
mundo, visite-nos em:
http://www.symbol.com
E-mail: webmaster@symbol.com

Sede corporativa
Symbol Technologies, Inc.
One Symbol Plaza 
Holtsville, NY 11742-1300
TEL: 1-800-722-6234/1-631-738-2400
FAX: 1-631-738-5990

Para a Europa, Oriente Médio e África
Symbol Technologies
EMEA Division
Symbol Place, Winnersh Triangle 
Berkshire, England RG41 5TP
TEL: 44-118-9457000
FAX: 44-118-9457500

Para a região da Ásia-Pacífico
Symbol Technologies Asia, Inc.
(Filial de Singapura)
Asia Pacific Division
230 Victoria Street #04-05 
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
TEL: 65-337-6588
FAX: 65-337-6488
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Para obter informações específicas ou sobre a disponibilidade de produtos ou serviços, contate
o escritório local da Symbol Technologies ou um Parceiro de Negócios.

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 
Todos os nomes de empresas e produtos são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus
respectivos proprietários.

Professores e profissionais da educação podem
usar o dispositivo para acessar e atualizar o cadastro
dos estudantes, além da freqüência diária e das
notas. Com uma interface fácil de usar, os consumi-
dores também podem desfrutar dos benefícios de
escanear com o SPT 1550. Ao invés das listas de
compras no papel, os consumidores podem escanear
os itens à medida em que chegam ao fim, criando
uma lista eletrônica de compras. Essa lista eletrônica
pode ser usada na próxima ida às compras ou trans-
feridas pela linha telefônica para a loja mais próxima
ou para os sites de e-commerce na Web.

Aplicações adaptadas à sua empresa
Qualquer empresa pode ajustar o SPT 1550 adap-
tável para impulsionar a produtividade dos profis-
sionais que utilizam sistemas portáteis. Como o dis-
positivo é baseado na plataforma Palm, os progra-
madores podem elaborar soluções usando as 
conhecidas ferramentas de desenvolvimento do
Palm OS®. 

O Software Development Kit (SDK) para o Palm
OS inclui as Programming Interfaces (API)
Applications da Symbol, para controlar o
escaneador e manipular a entrada de dados e as ver-
sões de teste de vários dos mais conhecidos 
ambientes de desenvolvimento para o Palm. Uma
lista cada vez maior de empresas dão suporte à
família de produtos SPT com ferramentas para
conectividade de rede e de bancos de dados.

Para aprender mais sobre o SPT 1550 ou sobre as
nossas outras soluções criativas de negócios, entre
em contato conosco em qualquer um dos locais lis-
tados abaixo, ou visite www.symbol.com
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