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Handheld Group AB on kestävien PDA ja mobiilitietokoneiden maailmanlaajuinen jakelija. Yhdessä  

kumppaniensa kanssa Handheld toimittaa kokonaisvaltaisia mobiliijärjestelmiä eri toimialoille kuten 

logistiikka, metsäsektori, geodesia, julkinen liikenne, rakennussektori, huolto- ja kunnossapito,  

puolustusvoimat sekä turvasektori. Ruotsalaisella Handheld Group’lla on omat toimipisteet Ruotsissa, 

Suomessa, Hollannissa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa, Englannissa ja USA’ssa.

ALGIZ 10X
EXTREME FIELD PERFORMANCE

Koko  275 mm x 171 mm x 32 mm

Paino 1,3 kg

Ympäristötiedot 
Käyttölämpötila: -20 °C - +60 °C 
  MIL-STD-810G, metodi 501.5 menetelmä II 
  MIL-STD-810G, metodi 502.5 menetelmä II, III 
Varastointilämpötila: -40 °C - +70 °C 
  MIL-STD 810G, metodi 501.5 menetelmä I 
  MIL-STD 810G, metodi 502.5 menetelmät I 
Pudotustesti:   26 pudotusta 1,22 metristä, pudotus kovalle  
  alustalle 
  MIL-STD-810G, metodi 516.6 menetelmä IV 
Tärinätesti:   MIL-STD-810G, metodi 514.6 menetelmä I   
Hiekan- ja pölynsuojaus: IP65, IEC60529 
Vesitiiviys: IP65, IEC60529 
Kosteussuojaus: MIL-STD-810G, metodi 507.5 menetelmä II 
Korkeustesti: 4572 m 30 °C:n lämpötilassa  
  MIL-STD-810G, metodi 500.5 menetelmä I

Prosessori   Intel® quad-core N2930 1.83 GHz prosessori,  
  2.16 GHz boost  

Ram/Massamuisti   4 GB DDR3 RAM / 128 GB:n SSD-levy

Tietoturva    TPM V1.2

Käyttöjärjestelmä   Windows 10 Enterprise LTSB (64-bit) 

Näyttö  10.1” laajakuva 1920x1200 resoluutio LED kirkas  
  MaxView™-näyttö. 10 pisteen projektiivinen   
  kapasitiivinen kosketusnäyttö. Ympäristön  
  valotunnistin. Sade ja hansikaskäyttö –toiminto

Näppäimistö  • Virtapainike 
  • Valikkopainike 
  • Kosketusnäytön lukitus  
  • Windows näppäin 
  • 2 ohjelmoitavaa painiketta 
  • On-screen QWERTY-näppäimistö

Akku  Li-Ion-akut, jotka voidaan poistaa tai vaihtaa  
  laitteen ollessa päällä: 
  Perusakku: 5300 mAh (39.22 Wh) 
  Lisäakku: 10600 mAh (78.44 Wh)

Liitännät  1 x USB 2.0 -liitäntä*
  1 x USB 3.0 -liitäntä
  1 x 9-nastainen RS-232-sarjaportti*
  1 x VGA*
  1x DC-liitäntä*
  1 x RJ45 10/100/1000 LAN
  1 x microSD-korttipaikka, SDXC
  1 x ääni-/mikrofoniliitäntä
  *IP65 luokiteltu jopa salvan ollessa auki

Telakointiasema  Liitäntänapa
  1 x ulkoinen GPS/GLONASS-antenniliitäntä 
  1 x ulkoinen GSM-antenniliitäntä 

Yhteys 
Ääni: Kaiutin-/digitaalinen mikrofoni-/kuulokeliitäntä   
PAN: Sisäänrakennettu BT v4.0 LE / v2.1   
Langaton tiedonsiirto  
(WWAN):   Sierra Wireless MC7304 / MC354
  LTE
  HSPA+ 
  GSM/GPRS
Langaton LAN: 802.11ac a/b/g, n Dual Band 2.4/5GHz

Navigointi Sisäänrakennettu u-blox® NEOM8N GPS &   
  GLONASS, WAAS/EGNOS/MSAS-ominaisuudet

Kamera 5 megapikselin kamera + LED-salama 

Lisävalinnat • Aktiivinen osoitinkynä 
  • Kantolaukku  
  • Tolppa-asennus kiinnitysmekanismi  
  • Kortinlukija  
  • Ajoneuvolatauslaite 
  • Ajoneuvoteline jossa:  
  1 DC PWR, 2xUSB, 2xRS232, 1x10/100 LAN,  
  1xGPS antenna input, 1xGSM antenna input 

Tehokas ja lujitettu Algiz® 10X –tablet-tietokone tarjoaa edistyksellistä 
teknologiaa sekä kestää äärimmäisiä sääolosuhteita ja kovaa käsittelyä. 
Se sopii täydellisesti tämän päivän liikkuvaan työhön. Laitteessa on 
tehokas Intel® quad-core suoritin, 128 GB:n SSD-levy ja muistia 
voi lisätä microSD™-korttipaikalla. Lisäksi siinä on 4 GB DDR3  
RAM-muistia, mikä tarjoaa parhaan mahdollisen tietojenkäsittelykyvyn 
ja massiivisen varastointikapasiteetin. Algiz 10X:n käyttöjärjestelmänä 

on Windows 10 Enterprise LTSB (64 bit).  

Kirkas näyttö kaikissa käyttöoloissa
Algiz 10X:ssä on kirkas 10,1” Full HD kapasitiivinen kosketusnäyttö, 
optiona aktiivinen kapasitiivinen osoitinkynä sekä sade- ja 
hansikaskäyttöön tarkoitettu näyttötila – ihanteellinen käyttäjille jotka 
tarvitsevat isoa näyttöä mm. karttojen käsittelyyn kaikissa sääoloissa. 
Näytön valotunnistin säätää taustavaloa automaattisesti, joten 
tiedonkeruu kirkkaassa auringonvalossa käy yhtä helposti kuin näytön 

katseleminen sisätiloissa.

Ohut ja kevyt… mutta kestävä
Algiz 10X on kevyt ja lujitettu laite ollakseen kestävä tietokone: se 
painaa vain 1,3 kiloa ja sen paksuus on vain 32 mm. Vaikka se on niin 
pieni, se on suunniteltu kestämään ankaria olosuhteita, jotka kuuluvat 
kaikenlaiseen teolliseen käytännön työhön. Se on IP65-luokiteltu ja se 
täyttää Yhdysvaltain armeijan tiukat MIL-STD-810G-standardit kestäen 
pölyä, kosteutta, tärähtelyjä, pudotuksia, äärimmäisiä lämpötiloja ja 

suuria korkeuseroja. 

Työkalu kartta- ja tiedonkeruusovelluksiin
Sisäänrakennetulla u-blox® NEOM8N GPS/GLONASS vastaanottimella 
jossa WAAS/EGNOS/MSAS -ominaisuudet, saavat käyttäjät tarkempaa 
paikkatietoa ja näin tekee Algiz 10X’stä tehokkaamman ja tarkemman 
välineen eri kartoitus- ja tarkastussovelluksiin. Lisäksi se tarjoaa 
äärimmäistä kannettavuutta: sekä GSM- että GPS-antenniliitännät 
antavat mahdollisuuden käyttää ulkoista antennia laitteen ollessa 
telakoituna ja lithium-ion-akut, jotka voidaan poistaa tai vaihtaa laitteen 

ollessa päällä, kestävät koko työpäivän ajan. 

Kaikki kenttäoloissa tarvittavat ominaisuudet
Tiedonkeruu on helppoa ja tehokasta Algiz-Tablet-tietokoneen 
sisäänrakennetun 5 megapikselin LED-salaman sisältävän kameran, 
mikrofoniliitännän ja useiden liitäntävaihtoehtojen ansiosta: laitteessa 
on muun muassa vedenpitävät USB 2.0-, VGA- ja RS232-liitännät. 
Laitteen näppäimistössä on kaksi ohjelmoitavaa painiketta, näytön 

lukitusnäppäin, Windows näppäin ja Menu –näppäin. 

Langattomat yhteydet kaikkialla
Mobiiliyhteys on nykyään erittäin tärkeää yrityksille ja tämä tablet-
tietokone tarjoaa internet-yhteysvaihtoehtoja, jotka pitävät sinut ajan 
tasalla missä oletkin. Laitteessa on uusin langaton liitettävyys: Sen 
LTE-valmius täysin sisäänrakennetulla modeemilla ja antenneilla. Käytä 
WLAN-yhteyttä muodostaaksesi yhteyden langattomiin lähiverkkoihin 
ja alueverkkoihin tai BT-yhteyttä muodostaaksesi lyhyen matkan 

langattoman yhteyden muihin laitteisiin.
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