
 

 

Handheld Meluncurkan Smartphone Ultra-Rugged Nautiz X1 

LIDKÖPING, Swedia, 18 September 2012 (ANTARA/PRNewswire) --   Handheld Group 

[http://www.handheldgroup.com ], produsen komputer mobile untuk lingkungan yang keras (rugged) di 

Swedia, hari ini mengumumkan peluncuran smartphone ultra-rugged Nautiz X1. Nautiz X1 

[http://www.handheldeurope.com/regions/eu/nautiz-x1.asp ] adalah smartphone terkuat di dunia - 

smartphone ini tahan air, debu dan goncangan - namun juga ringan, sangat tipis dan cerdas yang 

dirancang untuk bekerja dan bermain. 

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

     Untuk melihat Siaran Berita Multimedia, silakan klik: 

     http://www.multivu.com/mnr/56597-handheld-launches-nautiz-x1-smartphone 

     "Nautiz X1 adalah smartphone terkuat yang pernah dibuat, cocok bagi para profesional di lapangan 

dan penyuka aktivitas di luar ruangan," kata Jerker Hellstrom, CEO, Handheld Group. "Setelah 

memproduksi komputer mobile yang benar-benar sesuai untuk lingkungan yang keras selama beberapa 

tahun, ketangguhan ada dalam DNA Handheld. Tidak ada smartphone biasa. Dengan Nautiz X1, kami 

memberikan smartphone dengan komputer ultra-rugged yang handal dan kuat."  

     Tingkat perlindungan ingress IP67 Nautiz X1 

[http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/what-is-rugged.asp ] berarti bahwa smartphone 

ini sepenuhnya terlindung dari debu dan pasir, dan tahan jika terendam di dalam air. Hal ini juga 

memenuhi standar militer MIL-STD-810G yang kuat untuk kelembaban, getaran, benturan dan suhu 

ekstrim.  

     Nautiz X1, yang mungkin merupakan smartphone paling ringan, dan tipis di pasar, memiliki bobot 180 

gram (6,3 ons) dan berukuran hanya 125x65x15 mm (4.9"x2.6"x0.6"). Smartphone ini memiliki layar 

sentuh kapasitif WVGA berukuran 4 inci yang dapat dibaca di bawah sinar matahari dan tahan terhadap 

kerusakan. 

      Fitur lengkap Nautiz X1 beroperasi pada prosesor dual-core 1GHz dan 512 MB RAM yang kuat, dan 

dilengkapi dengan penyimpanan onboard 2GB. Fitur ini memberikan suara yang handal dan transmisi 

data berkecepatan tinggi melalui jaringan GSM dan CDMA serta terhubung ke jaringan Wi-Fi 802.11 

b/g/n. Smartphone ini juga memiliki Bluetooth, GPS, dan kamera 5-megapiksel, serta dilengkapi dengan 

Android 4.0 terbaru (Ice Cream Sandwich) dan sistem operasi Windows Embedded Handheld 6,5. Pilihan 

baterai yang berbeda akan memungkinkan pekerjaan sehari penuh terkait kondisi atau lingkungan. 

     Seperti halnya semua rangkaian PDA, smartphone dan komputer ponsel dari Handheld 

[http://www.handheldgroup.com/regions/eu/product-overview.asp ], Nautiz X1 secara khusus 

dikembangkan untuk pekerja lapangan dalam industri seperti geomatika, logistik, kehutanan, 

transportasi umum, utilitas, konstruksi, pemeliharaan, pertambangan, militer dan keamanan. 



 

     Tetapi, Hellstrom menambahkan, "Meskipun komputer kuat kami khususnya ditujukan untuk segmen 

bisnis tradisional, kami melihat adanya peningkatan permintaan untuk smartphone ultra-rugged bagi 

konsumen yang mencari smartphone yang tahan lama dan tetap stylish. Dengan Nautiz X1, kami dapat 

memberikan smartphone yang hampir tidak bisa rusak baik untuk bekerja dan bermain.  

     Smartphone Nautiz X1 akan ditampikan di sejumlah pameran selama musim gugur dan akan tersedia 

pada bulan Januari 2013. Daftar harga mulai dari $699/$899. Pemesanan dapat dilakukan saat ini.  

     Gambar smartphone kuat Nautiz X1 untuk media tersedia di sini 

[http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-images.asp ] 

     Tautan yang berguna 

     Spesifikasi produk Nautiz X1 [http://www.handheldeurope.com/regions/eu/nautiz-x1.asp ] 

     Gambar Nautiz X1 untuk media [http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-

images.asp ] 

     Handheld Group [http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide ] 

     Rangkaian produk Handheld  [http://www.handheldeurope.com/regions/eu/product-overview.asp ] 

     Apa artinya rugged? [http://www.handheldeurope.com/regions/eu/what-is-rugged.asp ] 

     Tweet ini: Handheld meluncurkan Nautiz X1, smartphone ultra-rugged terkuat di dunia 

http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-releases-view.asp?id=1087 

     Tentang Handheld 

     Handheld Group adalah produsen komputer mobile, PDA dan smartphone untuk lingkungan yang 

keras. Handheld dan mitranya di seluruh dunia memberikan solusi mobilitas lengkap untuk bisnis di 

industri seperti geomatika, logistik, kehutanan, transportasi umum, utilitas, konstruksi, pemeliharaan, 

pertambangan, militer dan keamanan. Handheld Group Swedia memiliki kantor lokal di Finlandia, 

Inggris, Belanda, Italia, Jerman, Swiss, Australia dan Amerika Serikat. Untuk informasi lebih lanjut, 

silakan lihat http://www.handheldgroup.com. 

     Kontak Media: Sofia Löfblad, Direktur Pemasaran, Handheld Group, Swedia: +46-510-54-71-70, Amy 

Urban, Direktur Pemasaran, Handheld-AS, Amerika Serikat: +1-541-752-0319 


