
 

 

 

Handheld tuo markkinoille ultralujitetun Nautiz X1 -älypuhelimen 
 
[Lidköping, Ruotsi, 18. syyskuuta 2012.] Ruotsalainen lujitettujen kannettavien tietokoneiden 
valmistaja Handheld Group ilmoitti tänään tuovansa markkinoille ultralujitetun Nautiz X1 
-älypuhelimen. Nautiz X1 on maailman kestävin älypuhelin. Se on vesitiivis, pölytiivis ja 
iskunkestävä, mutta siitä huolimatta kevyt, erittäin ohut ja soveltuu älykkään muotoilunsa 
ansiosta niin työ- kuin huvikäyttöön. 

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120918/559916 ) 

Siirtyäksesi multimedia uutiseen näpsäytä tästä. 
http://www.multivu.com/mnr/56597-handheld-launches-nautiz-x1-smartphone  
 
”Nautiz X1 on kestävin koskaan rakennettu älypuhelin, joka sopii niin kentällä toimiville ammattilaisille 
kuin ulkoilun harrastajille”, Handheld Groupin toimitusjohtaja Jerker Hellström sanoo. "Olemme 
valmistaneet kovaan käyttöön tarkoitettuja lujitettuja tietokoneita jo vuosia, joten kestävyys on osa 
Handheldin DNA:ta. Tämä ei ole mikään tavallinen älypuhelin. Nautiz X1 on laite, joka tuo 
ultralujitettujen tietokoneiden luotettavuuden ja keston älypuhelinmaailmaan.” 
 
Nautiz X1 -puhelimen IP67-läpäisysuojaluokitus tarkoittaa sitä, että laite on täysin suojattu pölyltä ja 
hiekalta ja kestää jopa upotuksen veteen. Se täyttää myös Yhdysvaltain armeijan MIL-STD-810G-
standardit, jotka koskevat kosteuden, tärinän ja äärimmäisten lämpötilojen sietoa. 
 
Nautiz X1 on todennäköisesti markkinoiden kevein ja ohuin lujitettu älypuhelin, sillä se painaa 
ainoastaan 180 grammaa ja sen ulkomitat ovat vain 125x65x15 mm. Laitteessa on 4 tuuman 
auringonpaisteessakin kirkas, vauriosuojattu kapasitiivinen WVGA-kosketusnäyttö. 
 
Täysiverisen Nautiz X1:n teho perustuu 1 GHz:n tuplaydinprosessoriin ja 512 Mt:n RAM-muistiin. 
Laitteessa on myös 2 Gt tallennusmuistikapasiteettia. Luotettavat puhelut ja suuren nopeuden 
datayhteydet toimiva GSM- ja CDMA-verkoissa; laite toimii myös 802.11 b/g/n WLAN-verkoissa. Muita 
ominaisuuksia ovat Bluetooth, GPS-paikannus ja 5 megapikselin kamera. Käyttöjärjestelmäksi ovat 
tarjolla Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) tai Windows Embedded Handheld 6.5. Eri vaihtoehtojen 
ansiosta akku riittää koko päivän työskentelyyn vaativissakin olosuhteissa tai ympäristöissä. 
 
Kuten Handheldin koko lujitettu kämmenlaitteiden, älypuhelinten ja kannettavien tietokoneiden 
valikoima , Nautiz X1 on varta vasten suunniteltu geomatiikassa, logistiikassa, metsäteollisuudessa, 
julkisessa liikenteessä, yhdyskuntapalveluissa, rakennusalalla, huoltotehtävissä, kaivosteollisuudessa, 
armeijassa ja vartiointialalla toimiville kenttätyöntekijöille. 
 
Hellström kuitenkin lisää, että “vaikka lujitetut tietokoneemme ovat ensisijaisesti suunnattu 
asiakkaillemme perinteisillä liike-elämän segmenteillä, olemme havainneet kestävien, mutta 
tyylikkäiden älypuhelinten kysynnän kasvavat myös kuluttajien keskuudessa. Nautiz X1 tuo 
markkinoille katu-uskottavan ja lähes mitä tahansa kestävän älypuhelimen, joka soveltuu niin työ- kuin 
vapaa-ajan käyttöön”. 
 
Nautiz X1 -älypuhelin on esillä useilla eri messuilla tämän syksyn aikana, ja kauppoihin se saapuu 
tammikuussa 2013. Listahinnat alkaen 699 euroa. Tilauksia otetaan vastaan jo nyt. 
 
Lujitetun Nautiz X1:n pressikuvia on saatavilla täältä 
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Twiittaa tämä: Handheld tuo markkinoille Nautiz X1:n, maailman kestävimmän ultralujitetun 
älypuhelimen http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-releases-view.asp?id=1087 
 
 
About Handheld 
Handheld on lujitettujen PDA-laitteiden ja kannettavien tietokoneiden maailmanlaajuinen valmistaja 

ja toimittaja. Kaikki tuotteemme ovat lujitettuja ja ne kestävät vettä, pölyä, pudotuksia ja laajoja 

lämpötilamuutoksia. Handheld ja sen yhteistyökumppanit toimittavat täydellisiä mobiiliratkaisuja mm. 

logistiikkaan, metsänhoitoon, joukkoliikenteeseen, rakennuksille, puolustusvoimille ja 

turvallisuussektorille. The Handheld Group of Sweden has local offices in Finland, the UK, the 

Netherlands, Italy, Germany, Switzerland, Australia and the USA. For more information, please see 

www.handheldgroup.com. 
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