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A visão da SIRIN LABS é trazer o amanhã aos nossos clientes, hoje. 

Acreditamos que a tecnologia sem igual e a privacidade de última 

geração merecem uma qualidade intransigente como seu único ponto 

de referência.

Nossa paixão pela excelência levou-nos a vasculhar os centros de 

pesquisa e desenvolvimento das empresas de tecnologia mais 

importantes do mundo para escolher as melhores e mais inovadoras 

ferramentas de comunicação e conhecimentos. Isto, juntamente com 

o design pioneiro e serviço impecável, permite a SIRIN LABS 

realmente entregar o amanhã, hoje.

SIRIN LABS

A tecnologia do amanhã, hoje.
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Obrigado pelo seu tempo para explorar a SIRIN LABS - em 

homenagem às raras criaturas mitológicas conhecidas por sua 

velocidade e por trazer felicidade futura, ouvida apenas pelos 

virtuosos e merecedores.

Nos baseamos em duas simples crenças - que pessoas excepcionais 

merecem dispositivos excepcionais, e que a privacidade é um direito, 

não um privilégio.

Nossa história começou em 2013, quando um dos nossos co-

fundadores – o empresário israelita Moshe Hogeg – teve seu telefone 

hackeado. Ele rapidamente juntou forças com investidor Kazak Kenes 

Rakishev e antigo McKinsey especialista Tal Cohen, que, como ele, 

reconheceu uma necessidade crescente para proteger as 

comunicações móveis. Tal Cohen encarregou-se de uma pesquisa 

abrangente para a tecnologia mais inovadora do planeta – com 

objetivo de construir dispositivos fortes e seguros.

O resultado é o SOLARIN - um dispositivo móvel excepcional capaz de 

trabalhar sem problemas e com segurança em qualquer lugar do 

mundo.

Este folder dá uma amostra deste notável telefone - esperamos que 

este seja apenas o início da nossa conversa.

Kenes Rakishev  
Chairman & Co-fundador

Moshe Hogeg 
Presidente & Co-fundador 

Tal Cohen 
CEO & Co-fundador
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TOM HARDY



SOLARIN é o mais avançado smartphone disponível - trabalhado a 

partir dos materiais mais requintados, tem avançada tecnologia de 

P&D, engenharia de precisão, segurança confiável e design 

meticuloso.

SOLARIN BY SIRIN LABS
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EXPLORE SOLARIN



Proteger informações preciosas - sejam elas pessoais ou 

relacionadas a negócios - nunca foi tão importante. O SOLARIN 

tem um dos mais fortes sistemas de defesa baseados em 

software e hardware no mercado - constantemente 

protegendo contra ataques de malware, rede e físicos.

Para o máximo de segurança em conversação, existe o Security 

Shield, uma solução baseada em hardware exclusiva dos 

principais especialistas em segurança móvel do mundo no 

KoolSpan. A ativação do Security Shield aumenta o nível de 

proteção e habilita o serviço de mensagens e chamadas 

seguras. O Security Shield encerra operações desnecessárias 

no telefone, bloqueando aplicativos, hackers, malwares ou 

qualquer pessoa que queira espionar ou interferir com suas 

comunicações.

O SOLARIN vem com um serviço de e-mail criptografado 

fornecido pela ProtonMail. Este serviço de e-mail foi 

desenvolvido em Genebra e desfruta dos benefícios das 

estritas leis de privacidade Suíça.

SEGURANÇA

ProtonMail usa uma combinação de protocolos de criptografia 

simétrica e criptografia de chave pública para oferecer 

criptografia ponta a ponta através de um mecanismo de senha 

duas vias . Ele também possui opções de e-mail anônimos.

Para a segurança máxima do smartphone, o SOLARIN vem com 

uma solução inteiramente integrada pela SIRIN LABS, 

Qualcomm® e Zimperium para a proteção de cyber ameaças. 

Oferece proteção contínua contra ataques de rede, ataques 

baseados em host e ataques físicos. É tudo supervisionado por 

uma equipe de segurança que em tempo real pode detectar e 

proteger contra incidentes de segurança cibernética.

A SIRIN LABS se orgulha de atualizar constantemente seus 

serviços de segurança para melhorar e proteger contra a 

natureza dinâmica das ameaças virtuais em todo o mundo.
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• Security Shield ativado com o Security Switch

• Serviço de chamadas e mensagens seguras

• Chamadas e mensagens VoIP criptografadas, baseadas em 

hardware, de ponta a ponta (AES-256, FIPS 140-2)

• E-mail criptografado ponta a ponta

• Proteção contra ameaças virtuais no dispositivo contra 

ameaças físicas, de rede e de malware - detecção on-line e 

proteção pró-ativa

• Aplicações no dispositivo e remotas para lidar com o roubo 

do aparelho e os cenários de perda, criptografia de disco 

completa, localizar, bloquear, limpar o dispositivo, proteção 

contra redefinição de fábrica, DM Verity e Verified Boot

• Patches de segurança periódicos contra as ameaças atuais 

de segurança cibernética do mundo

SEGURANÇA
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CÂMERAS

A câmera principal da SOLARIN é uma obra-prima de 24 

megapixels com autofoco laser e um flash de quatro tons, que 

reproduz a luz natural sob condições de flash.

A câmera frontal, é uma grande angular com um flash único 

escondido na dianteiro para iluminar chamadas de vídeo em 

ambientes mal iluminados

TELA

A tela de 5,5 "da SOLARIN, feita sob medida para a SIRIN LABS, 

traz ao mercado uma tela brilhante com 16 LEDs de luz de 

fundo, garantindo uma mistura mínima de cores e 

apresentando cores individuais em suas formas mais distintas e 

brilhantes.

A tela produz uma impressionante gama de cores de 120% 

sRGB, em comparação com os telefones do mercado de massa, 

que, tipicamente, produzem somente 70% de sRGB. Além 

disso, o display da SOLARIN apresenta uma surpreendente 

relação de contraste de 1.500: 1.

A tela Corning® Gorilla® Glass 4 discretamente endurecida, 

com um display de resolução Quad-HD (2K) meticulosamente 

projetado e personalizado com um brilho de 600 nits, produz 

duas vezes mais luz que a maioria dos laptops, tablets e 

smartphones.

VISÃO

22  |  SOLARIN



AUDIO 

Os engenheiros da SIRIN LABS  audiófilo e músicos 

profissionais criaram e aperfeiçoaram o sistema de alto-falante 

o mais rico, o mais alto no mundo do smartphone - crystal clear 

a 90 decibéis.

SOLARIN utiliza três alto-falantes com graves, todos ligados 

através de um amplificador inteligente para maximizar o 

volume, mas controlando a distorção. O equilíbrio e o tom de 

cada telefone são sintonizados manualmente por uma equipe 

de engenheiros e músicos em condições de laboratório para 

uma qualidade perfeita.

Quatro microfones circundantes garantem a captação de voz 

sem falhas, cancelamento de alto ruído e redução de eco. 

Equipado com o Qualcomm® Fluence ™ Pro, a tecnologia 

mãos-livres da SOLARIN acompanha a sua voz durante as 

chamadas em conferência para garantir uma captação de voz 

focada e direta.

FONES DE OUVIDO BERYLLIUM

O SOLARIN vem equipado com fones de ouvido Beryllium 

projetados pela SIRIN LABS - um sistema de áudio fechado 

premium, com drivers dinâmicos revestidos de berílio que 

suportam toda a faixa de freqüência de audição humana (20Hz 

a 20kHz), proporcionando uma experiência de áudio detalhada 

e imersiva.
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QUALIDADE  & DESIGN

Cada dispositivo é injetado com um diamante preto, que é 

ajustado no interruptor de segurança na parte traseira do 

dispositivo e é finalizado com o couro italiano o mais exclusivo.

DESIGN

O projeto de SOLARIN nasceu da visão de criar um dispositivo 

com uma estética e forma complementar a vida de seu dono. 

Para isso, nós requisitamos a perícia do renomado designer 

Karim Rashid. O projeto é inspirado na curvatura humana e nas 

formas da natureza, onde parte superior e parte inferior, parte 

traseira e parte dianteira, flutuam perfeitamente juntos.

FEITO A MÃO NA SUÉCIA

Cada dispositivo é composto por mais de 6.000 elementos 

cuidadosamente montados e testados por nossos especialistas 

na Suécia.

DURABILIDADE

Projetado e construído na Suécia, o corpo resistente a 

impactos do SOLARIN é construído em torno de um chassi 

composto de matriz de metal de engenharia de precisão - um 

dos mais fortes e mais leves materiais de alto desempenho no 

mundo, originalmente desenvolvido para o programa espacial. 

Tanto o telefone quanto a tela são testados de forma 

incansável nos padrões militares por uma equipe de 

especialistas em testes militares.

ARTESANAL

Painéis decorativos feitos na Suíça do SOLARIN, feitos a mão 

acrescentam um toque de sofisticação ao dispositivo e 

conferem-lhe uma aparência distinta.
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GLOBAL

COBERTURA MUNDIAL

O SOLARIN oferece conectividade de alto desempenho, com 

cinco antenas e 24 bandas LTE, otimizadas para cobertura 

global. Incorporando agregação avançada da operadora que 

permite 3 conexões ao mesmo tempo (3AC), a velocidade de 

dados LTE é até 3 vezes mais rápido quando conectado a uma 

rede 4G LTE.

CONECTIVIDADE DE ULTRA-ALTA VELOCIDADE

SOLARIN vem com revolucionária comunicação sem fio 

WiGig®. A tecnologia WiGig® opera na faixa de freqüência de 

60GHz e oferece velocidades de vários gigabits, baixa latência 

e conectividade segura.

Mesmo o Wi-Fi de 2.4 / 5GHz do SOLARIN funciona com o 

dobro da velocidade dos rivais - usando a tecnologia MIMO 2x2 

com duas antenas e dois rádios para oferecer o dobro da 

largura de banda de outros smartphones.

BATERIA DE LONGA DURAÇÃO

A bateria optimizada de lítio com 4000mAh  de energia do 

SOLARIN tem uma densidade de energia excepcionalmente 

elevada. Quando se trata de carregar, o nosso carregador 

internacional possui a tecnologia Quick Charge ™ 2.0 da 

Qualcomm, tornando a carga rápida e eficiente. O carregador é 

fornecido com vários adaptadores de entrada para 

compatibilidade com entradas de alimentação padrão em 

diferentes regiões, o que significa que você pode carregar seu 

SOLARIN onde quer que você esteja no globo.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS & 
MODELOS DO SOLARIN



• Qualcomm® Snapdragon™ 810 Octa-core 2GHz 

CPU 64bit CPU

• Adreno 430 GPU

• Hexagon™ V56 DSP

• 128 GB de armazenamento interno

• 4GB RAM LPDDR4

• Gravação de vídeo 4K (resolução de 3840 x 2160 pixels) a 30 fps

• Gravação de vídeo FHD (1920 x 1080 pixels de resolução) a 60 fps

• Slow Motion - Gravação de vídeo HD (resolução de 

1280 x 720 pixels) a 120 fps

• Estabilização de Imagem Elétrica (EIS) e Estabilização 

Ótica de Imagem (OIS) elimina a desfocagem no vídeo 

devido ao movimento

• Autofoco contínuo

• Estabilização Eletrônica de Imagem (EIS)

• Imagens de imagens de até 8 megapixels

• Geotagging de imagens

• Super resolução de 24 megapixels

• Abertura de ƒ/2.0

• Ângulo de visão de 80 graus diagonal

• Auto-foco Laser

• Flash Multi-tom quatro cores

• Gravação de vídeo FHD (1920 x 1080 pixels de 

resolução) a 60 fps

• Estabilização Eletrônica de Imagem (EIS)

• Detecção de face

• Autofoco contínuo

• Gravação de som stereo

• SeeMore ™ - para melhor captura de vídeo com pouca luz

• 5.5” polegadas

• IPS LCD com backlight LED PFS

• Quad-HD 2540 x 1440 pixel com 538 pixels 

por polegada (ppi)

• 120% sRGB padrão gama gera cores vívidas 

• 1500:1 Taxa de constraste (típico) 

• 600 cd/m2 brilho máximo (típico) 

• Revestimento oleophobic contra impressões digitais 

• Corning® Gorilla® Glass 4 

• Câmera selfie de 8 megapixels com ângulo de visão amplo

• ƒ/2.0 abertura

• Ângulo de visualização de 75 graus em diagonal

• Luz de flash visível

• Imagens de até 24 megapixels

• Estabilização ótica da imagem (OIS)

• Modo Burst

• Imagem HDR

• Geotagging de imagens

• Toque para focar / foco automático

• Filtros fotográficos

• ChromaFlashTM

• OptiZoomTM

• StillMoreTM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

RECURSOS DE HARDWARE E  SOFTWARE 

COMPUTAÇÃO & MEMÓRIA Gravação de Vídeo Stills Imaging CÂMERA PRINCIPAL

Video Call 

TELA

CÂMERA FRONTAL

Imagens fixas
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• Cancelamento de ruído

• Cancelamento de eco

• Suporte de voz HD 

• Cat 9 Rel.11, 3xCA, Downlink: 450Mbps; Uplink: 50Mbps

• LTE - FDD Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 

19, 20, 21, 25, 26, 29, 30

• LTE - TDD Bandas 38, 39, 40, 41

• 850/900/1800/1900 MHz

• GSM/GPRS/EDGE class 12

• Formatos de áudio suportados: 

WAV, MP3, MP2, AMR, MIDI, 

Vorbis, APE, AAC, AAC +, FLAC, 

WMA 

• Formatos de vídeo suportados: MPEG4, WMV, H.263, H.264 

• Saída de multimídia: Exibição Wi-Fi (Miracast) 

• UMTS/HSPA+

• Faixas de apoio: 1,2,4,5,8,9,11

• Downlink: UMTS 42Mbps

• Uplink: UMTS 11Mbps

• TD-SCDMA: 34,39

Voz 4G LTE

2G

Reprodução de Música

Reprodução de Vídeo

3G

CONECTIVIDADE CELULAR & WIRELESS

• 3 alto-falantes de alta fidelidade sonora 90dB spl e 

som estéreo

• Quatro microfones circundantes

• SOLARIN Clear Conference Audio Zooming

• Suporte de áudio codificado com qualidade Qualcomm® aptX ™

• Conector de áudio 3.5 "CTIA

AUDIO E VÍDEO

• WiGig® 60GHz com até 1.5Gb / seg 

• 802.11a / b / g / n / ca Wi-Fi ™ com 2x2MIMO até 866Mb / seg

• Ponto de acesso Wi-Fi (conexão e hotspot portátil)

• Bluetooth ™ 4.1, BLE v1.0 (Dual Mode) com A2DPNFC

• USB ver. 3.1 tipo C

• Nano-SIM

• Hot-swap 

WIRELESS

WIRED

SIM
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• Giroscópio e acelerômetro

• Sensor de impressão digital

• Sensor de proximidade

• Sensor de luz ambiente

• E-bússola

• Barômetro

• Sensor de temperatura ambiente

• Sensor de toque duplo Wake-up

• A-GPS

• GLONASS

• Beidou

• Resistência à água e poeira IP 54

• Temperatura ambiente de funcionamento: 

-10 ° C - + 55 ° C

• Personal support by a LAB Consultant

• SIRIN LABS Assist

• The Secure Calls and Messaging service

• Cyber Protection

• Firmware-Over-The-Air (FOTA)

• Arabic

• Chinese, Cantonese 

• Chinese, Mandarin

• Czech

• English, UK

• English, US 

• French

• German

• Indonesian

• Italian

• Japanese

• Kazakh

• Korean 

• Português

• Russian 

• Spanish, ES

• Spanish, US 

• Thai

• Turkish

• Vietnamese

SOLARIN Smart clock (calendário sincronizado & clima 

online powered by AccuWeather®)

SOLARIN aplicações de câmera, E-mail criptografado 

powered by ProtonMail®, calculadora, Google Gmail™, 

Google Maps™, Google Translate™, Google Chrome™, 

Google Drive™, Google Photos™, Google+™, Google 

Maps™, Google Drive™ cloud storage, Google Play™, 

YouTube™, e outros serviços.

• Bateria interna de 4000mAh Li-ion

• Stand-by: mais de 2 semanas

• Tempo de conversação: Até 31 horas (UMTS) 

• Qualcomm® Quick Charge™ 2.0

CARREGAMENTO E BATERIA LOCALIZAÇÃO MEIO AMBIENTE WEIGHT AND DIMENSIONS

OPERATING SYSTEM

SERVICES

IDIOMAS SUPORTADOSAPLICAÇÕES

SENSORES

• Length: 159.8 mm

• Width: 78.0 mm

• Depth: 11.1 mm (typical)

• Weight: 243g

• Android™ 5.1.1 
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ACOMPANHAM O SEU SOLARIN

• Carregador internacional SIRIN LABS com tecnologia Qualcomm Quick Charge 2.0 (quatro plugs 

de paredes padrão Inglaterra, Estados Unidos, União Européia e Austrália) 

• Fone de ouvido SIRIN LABS desenvolvido pela Beryllium 

• Cabo de dados 1200mm USB 3.0 Tipo A-C

• Cabo de dados 800mm USB 3.0 Tipo C-C

• Ferramenta de extração do SIM

• Cobertura de microfibra

• Documentação:

o Manual rápido, Certificado de Garantia e Privacidade

o Cartão de Serviços de Segurança e Autenticação
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I. FIRE BLACK CARBON TITANIUM

II. FIRE BLACK CARBON DLC

V. MOONLIGHT BLUE CARBON TITANIUM

VI. MOONLIGHT BLUE CARBON DLC

III. FIRE BLACK CARBON YELLOW GOLD

IV. CRYSTAL WHITE CARBON DLC

VII. MOONLIGHT BLUE CARBON YELLOW GOLD

I. V.II. VI.

MODELOS DO SOLARIN
EDIÇÕES ESPECIAIS

III. VII.IV.
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Para mais informações sobre o SIRIN LABS SOLARIN  acesse 
o nosso website em 

WWW.PROTECTPHONEPLUS.COM

https://www.protectphoneplus.com



