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Nu introducerar vi nya Nautiz X2, den mest kompakta, ergonomiska
och prisvärda stryktåliga handdatorn på marknaden.
Nautiz X2 är den ideala handdatorn för dagens mobila arbetskraft.
Med sina smarta funktioner kan den hantera alla arbetsuppgifter –
i krävande arbetsmiljö. Dessutom erbjuder den mobiliteten, känslan
och förfiningen hos en Android smartphone.

Många integrerade funktioner
Nautiz X2 är verkligen en allt-i-ett lösning: en dator, en scanner, en
kamera och en telefon med 4G/LTE.
Låt oss börja med grunderna: Utför dina dagliga arbetsuppgifter med
hjälp av kraften från en fyrkärnig processor och det användarvänliga
operativsystemet Android 5.1 Lollipop. Lägg sedan till en
högkvalitativ, höghastighetsscanner i 1D eller 2D med tre dedikerade
scannerknappar. Den integrerade kameran ger dig den tydlighet och
mångsidighet som 8 megapixlar kan erbjuda, med autofokus och
blixt. Och dessutom har Nautiz X2 de telefonfunktioner som man
kan förvänta sig av en Android smartphone. Google GMS gör att
Nautiz X2 står ut bland andra handdatorer för företag, och gör det
möjligt att ladda ned appar från Play Store samt använda Google
Maps. Nautiz X2 är en stryktålig världsstjärna med effektivitet i fokus.

Väl uttänkt design och överlägsen ergonomi
Knepet är att kombinera all dessa funktioner – plus stryktålighet – i en
enhet som också ligger bekvämt i handen. Inga andra handdatorer
låter dig arbeta med samma kombination av liten storlek, låg vikt
och elegant design som Nautiz X2 erbjuder. Man tror inte det är sant
förrän man håller den i handen.

Och naturligtvis, stryktålighet
Nautiz X2 drar fördel av Handhelds decennier av erfarenhet av
att konstruera stryktåliga mobila enheter som är tillräckligt tuffa
att trivas i krävande utomhusmiljöer… såväl som i din lagermiljö.
Den är IP65-klassad och uppfyller strikta teststandarder enligt
MIL-STD-810G – konstruerad för att klara upprepade slag och stötar
såväl som tuffa temperaturförhållanden, samt för att fungera lika
bra i dammiga miljöer som i spöregn. Du kan lita på din Nautiz X2.
Stryktålig mobilitet inkluderar också en mycket skarp, kapacitiv 4.7”
pekskärm av hållbart Gorilla-glas, som är fullt läsbar i direkt solsken
och erbjuder snabb respons samt flerpunktsfunktionalitet.

Helt enkelt mest prisvärd på marknaden
Det bästa med Nautiz X2 är att den kan utföra så många uppgifter,
med oerhört ergonomisk lätthet, och samtidigt är så prisvärd.
Handheld har levererat den bästa kombinationen av prestanda,
pålitlighet och valuta för pengarna under flera år – nu för Nautiz X2
den traditionen vidare.

Storlek
Vikt
Processor
Arbetsminne/Lagring
Operativsystem
Skärm
Tangentbord
Batteri
		

150 mm x 73.5 mm x 16 mm
230 gram inklusive batteri
High-performance quad-core 1.3 GHz processor
8 GB ROM / 1 GB RAM
Android 5.1
4.7" IPS panel 1280x720
Fyra tangenter fram (+fyra på sidorna)
Lithium polymer uppladdningsbart
3300 mAh (12.21 Wh)

Anslutningar

Micro USB 2.0
Dock connector for charging
3.5mm headset connection

I/O slot

SIM (användaråtkomligt)
MicroSD/MicroSDHC slot (användaråtkomlig)

		
		
		

Kommunikation
Audio:

Inbyggd mikrofon /Hörlursanslutning

PAN:
Mobil (WWAN):

Blåtand 4.0 LE
GSM / HSPA+ (3G) / LTE (4G)

Trådlöst LAN:

802.11 a/b/g/n (Dual-band: 2.4G+5G)

NFC:

NFC 13.56MHz, ISO14443A/14443B/15693

Kamera
Scanner

8 Megapixel kamera med autofocus och LED blixt

Sensors

GPS/GLONASS
Accelerometer
Light/Proximity

		

		
		

1D Laser scanner (Motorola SE965HP) eller
1D/2D Imager (Honeywell N3680)

Miljöspecifikationer
Driftstemperatur:
-20 °C to 50 °C
		
MIL-STD-810G, Method 501.5 Procedure II
Förvaringstemperatur: -20 °C to 60 °C
		
MIL-STD-810G, Method 501.5/502.5 Procedure I
Fall:
1.2 meter fall till betong
		
MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV
Vibration:
MIL-STD-810G, Method 514.6 Procedures I & II
Sand & Damm:
IP65, IEC 60529
Vatten:
IP65, IEC 60529
Luftfuktighet:
0 ~ 95% (icke-kondenserande)
		
MIL-STD-810G, Method 507.5
Höjd:
4572 m
		
MIL-STD-810G, Method 500.5 Procedure I

Options
		
		
		
		

		

Handheld Group AB är en tillverkare och global leverantör av stryktåliga datorer. Tillsammans
med partners levererar Handheld kompletta mobilitetslösningar till företag med verksamhet inom
exempelvis skogsbruk, geodesi, kollektivtrafik, logistik, service och underhåll, militär och säkerhet.
Handheld Group AB har dotterbolag i Sverige, Finland, Italien, Nederländerna, Tyskland, Schweiz,
Australien, Storbritannien samt USA.

• Bordsdocka
• Fordonsdocka 		
• Väska
• Skärmskydd
• Hörlurar
• Multi slot cradle

