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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.

Esittelyssä uusi Nautiz X2, pienikokoinen, helppokäyttöinen ja 
lajitettu kämmentietokone.

Nautiz X2 on ihanteellinen kämmentietokone tämän päivän liikkuvien 
työntekijöiden tarpeisiin. Yritystason suorituskyvyllä varustettuna se 
pystyy hoitamaan kaikki tehtävät – ja selviytymään vaativammissakin 
ympäristöissä. Lisäksi se tarjoaa Android-älypuhelimen 
kannettavuuden, tunteen ja kehittyneisyyden. Se tarjoaa kaiken 
tämän ja parhaan arvon markkinoilla.

Kaikki yhdessä -suorituskyvyn integroidut ominaisuudet
Nautiz X2 on todellinen ”kaikki yhdessä”: tietokone, skanneri, 
kamera ja 4G/LTE-puhelin. 

Aluksi perusasiat: Suorita päivittäiset tehtäväsi neliytimisen 
suorittimen ja helppokäyttöisen Android 6.0 (Marshmallow) 
käyttöjärjestelmän avulla. Voit käyttää korkealaatuista ja nopeaa 
1D/2D viivakoodilukijaa kolmen Scan-painikkeen avulla. Integroitu 
kamera tarjoaa 8 megapikselin tarkkuuden ja joustavuuden, 
automaattitarkennuksen ja salamavalon. Ja kaiken kruunaa se, 
että Nautiz X2:ssa on puhelintoiminnallisuus, jota odotat tavalliselta 
älypuhelimelta. Google GMS asettaa Nautiz X2:n eri asemaan kuin 
yrityksen perinteiset kämmentietokoneet, minkä ansiosta voit ladata 
Play Store -sovelluksia ja käyttää Google Maps -karttoja. Nautiz X2 
on lujitettu supertähti, jonka tehokkuus piilee sen ytimessä.

Harkittu muotoilu, ylivoimainen ergonomia 
Todellinen temppu on yhdistää kaikki tämä toiminnallisuus – ja 
lujitettu kestävyys – laitteeseen, joka yksinkertaisesti tuntuu hyvältä 
kädessä. Mikään muu kämmentietokone ei tarjoa Nautiz X2:n pienen 
koon, kevyen painon ja sulavalinjaisen muotoilun yhdistelmää. 
Voidaksesi uskoa sinun täytyy tunnustella, miltä se tuntuu.

Ja tietenkin kestävyys
Nautiz X2 käyttää hyväkseen Handheld’n vuosikymmenien 
kokemusta lujitettujen mobiilitietokoneiden valmistuksesta, jotka 
ovat suunniteltuja kestämään ankaria ulkoympäristöjä … ja  
varasto-olosuhteita. Nautiz X2 on IP65-luokan laite ja täyttää 
MIL-STD-810G sotilasstandardien tiukat vaatimukset – se kestää 
toistuvia pudottamisia, äärimmäisiä lämpötiloja ja toimii yhtä hyvin 
pölyisissä ympäristöissä kuin rankkasateessakin. Liikkuvaan työhön 
ankarissa olosuhteissa sopii uskomattoman kirkas 4,7 tuuman 
kapasitiivinen näyttö, jota voi lukea auringonvalossakin. Näyttö on 
iskunkestävää gorillalasia ja se reagoi monikosketukseen.  

Vaivatta, paras arvo markkinoilla
Luultavasti hämmästyttävintä Nautiz X2:ssa on se, että se suoriutuu 
monista tehtävistä tehokkaasti ja nopeasti, sekä olemaan samalla 
ergonominen käyttää. Kämmentietokone tarjoaa parhaan yhdistelmän 
suorituskykyä, luotettavuutta ja arvoa vuosiksi – nyt Nautiz X2 vie 
tuon perinteen uusille ulottuvuuksille.

NAUTIZ X2
RUGGED MOBILITY OPTIMIZED

Koko  150 mm x 73.5 mm x 16 mm  

Paino 230 g

Prosessori  1.3 GHz quad-core ARM® Cortex-A53 MPCore™  
RAM/Massamuisti    2 GB RAM/16 GB ROM

Käyttöjärjestelmä   Android 6.0 (Marshmallow)

Näyttö  4.7" IPS panel 1280x720 

Näppäimistö 4 näppäintä etupanelissa

Akku  Ladattava litiumpolymeeriakku 3300 mAh (12.21Wh)

Liitännät  Micro USB 2.0
  Telakkaliitäntä, virransyöttö
  3.5mm kuulokeliitäntä

Korttipaikat SIM korttipaikka
  MicroSD/MicroSDHC korttipaikka

Tietoliikenne   
Puhe: Sisäänrakennettu kuuloke-/mikrofoniliitäntä

PAN: BT 4.0 LE
WWAN: GSM / HSPA+ (3G) / LTE (4G) 
WLAN: 802.11 a/b/g/n (Dual-band: 2.4G+5G)

NFC: NFC 13.56MHz, ISO14443A/14443B/15693

Kamera  8 megapikselin kamera automaattitarkennuksella  
  ja LED salamalla

Viivakoodinlukija 1D Laser scanner (Motorola SE965HP) tai
  1D/2D Imager (Honeywell N6603)

Sensorit GPS/GLONASS
  Kiihtyvyysanturi 
  Automaattivaloisuus-/kosketusanturi

Ympäristötiedot 
Käyttölämpötila: -20 °C to 50 °C  
  MIL-STD-810G, Method 501.5 Procedure II 
Varastointilämpötila: -20 °C to 60 °C  
  MIL-STD-810G, Method 501.5/502.5 Procedure I 
Pudotustesti:   1.2  metristä pudotus kovalle alustalle 
  MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV 
Tärinä:   MIL-STD-810G, Method 514.6 Procedures I & II 
Hiekan- ja pölynsuojaus: IP65, IEC 60529
Vesitiiviys: IP65, IEC 60529 
Kosteussuojaus: 0 ~ 95%  (ei tiivistymistä)
  MIL-STD-810G, Method 507.5

Korkeustesti: 4572 m (15.000 ft) 
  MIL-STD-810G, Method 500.5 Procedure I

Lisävarusteet • Pöytätelakka  
  • Ajoneuvotelakka     
  • Kantolaukku
  • Näytönsuojakalvo
  • Kuuloke
  • Useamman laitteen lataustelakka
  • LF RFID Reader
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