Como escolher seu equipamento SPOT
Possuir um equipamento adequado é essencial para que suas aventuras sejam aproveitadas com
segurança e conforto. A Família SPOT oferece comunicação e segurança 100% satelital, garantindo
conexão estável e de confiança nos quatro cantos do mundo!
Certo, SPOT, mas qual equipamento é mais indicado para o meu perfil? Se você tem essa dúvida, não
se preocupe, o post de hoje vai esclarecer as principais diferenças entre os queridinhos dos
aventureiros, o SPOT X e o SPOT Gen4, para ajudar você a escolher o seu companheiro de aventuras!

Começando com o novo membro da Família SPOT, o SPOT Gen4 é um equipamento super robusto,
com certificação IP68, resistente à água e poeira, ou seja, preparado para qualquer aventura! O aparelho
permite o envio de mensagens SMS ou E-mail predefinidas para seus contatos, que também podem
acompanhar seu trajeto graças a função rastreio, tudo isso em um mapa interativo na plataforma
Mapeamento SPOT!
Em casos de emergência, a função S.O.S. está pronta para ser acionada, num local de fácil acesso no
equipamento. Assim que a função for acionada, a FocusPoint International, Inc. dará início à
coordenação do resgate com a sua localização exata. Pequeno, robusto e eficiente, o SPOT Gen4 não
te deixa na mão!
https://www.youtube.com/watch?v=u9fY1eqvBBs
Se você precisa trocar mensagens em locais remotos, O SPOT X está pronto para o serviço! O
comunicador satelital bidirecional possui uma tela resistente e um teclado, que permitem que você envie

mensagens E-mail ou SMS para seus contatos e receba respostas em seguida! As possibilidades de uso
vão de acordo com as suas necessidades e criatividade.

Em casos de emergência, você poderá acionar a função S.O.S. e trocar informações sobre a sua
situação com a equipe de coordenação de resgate da GEOS, assim o processo se torna mais preciso e
ágil. Assim como no SPOT Gen4, também é possível compartilhar sua localização exata com quem você
quiser!
E, para ter mais conforto e agilidade, basta conectar seu aparelho ao seu smartphone via Bluetooth e
realizar as funções do equipamento no aplicativo SPOT X, disponível para iOS e Android!
https://www.youtube.com/watch?v=9_7XAMuORbQ
Pra encerrar, o SPOT Gen4 permite apenas comunicação unidirecional, com mensagens predefinidas,
mas é um equipamento mais leve, menor e mais resistente, além de ter custo mais acessível. Já o SPOT
X é um equipamento super completo, que permite comunicação em duas vias, integração com
smartphone, mas é um pouco maior, não tem a mesma resistência, além do custo um pouco mais
elevado.
Não importa o modelo escolhido, a qualidade e segurança satelital que só a SPOT oferece estarão com
você! Clique aqui e adquira o seu!
Gostou destas dicas? Aproveite e visite nosso site!
Para ficar por dentro de tudo sobre o mundo da aviação, nos siga nas redes sociais e acompanhe
nossas melhores publicações! Estamos no Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest e LinkedIn
Conheça a eBianch, a maior plataforma de ensino a distância para pilotos e entusiastas de aviação,
Centro de Instrução de Aviação Civil homologado pela Anac, acesse www.ebianch.com

Postado originalmente em: https://www.findmespot.com/.
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