
Handheld lança o smartphone Nautiz X1 ultrarrobusto 

LIDKOPING, Suécia, 18 de setembro de 2012 /PRNewswire/ -- O Handheld 
Group, fabricante suíço de computadores móveis robustos, anunciou hoje o 
lançamento do seu smartphone ultrarrobusto Nautiz X1. O Nautiz X1 é o smartphone 
mais resistente do mundo – é à prova de água, de poeira e resistente a choques – e, ao 
mesmo tempo, é leve, muito fino e foi inteligentemente desenvolvido tanto para 
trabalho como para lazer. 

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

Para visualizar o Comunicado à Imprensa Multimídia, favor clicar em:  
http://www.multivu.com/mnr/56597-handheld-launches-nautiz-x1-smartphone 

"O Nautiz X1 é o smartphone mais resistente já construído, adequado tanto para 
profissionais de campo como para fãs de atividades ao ar livre", afirmou Jerker Hellstrom, 
diretor geral do Handheld Group. "Por ter fabricado computadores móveis realmente 
robustos durante muitos anos, a resistência está no DNA do Handheld. Este não é um 
smartphone comum. Com o Nautiz X1, proporcionamos um smartphone que oferece a 
confiança e a robustez de um computador ultrarrobusto." 

A classificação de proteção contra ingressos IP67 do Nautiz X1 significa que ele está 
completamente protegido contra poeira e areia e pode suportar a imersão em água. O 
aparelho também atende os estritos padrões militares MIL-STD-810G para aguentar 
umidade, vibração, quedas e temperaturas extremas. 

Provavelmente o mais leve e mais fino smartphone robusto do mercado, o Nautiz X1 pesa 
somente 180 gramas (6,3 onças) e mede apenas 125x65x15 mm (4,9"x2,6"x0,6"). Possui 
uma tela WVGA capacitiva de 4 polegadas, sensível ao toque, de fácil leitura na luz solar e 
resistente a danos. 

O Nautiz X1 completo roda em um potente processador dual core de 1 GHz e conta com 512 
MB de memória RAM, além de vir com 2 GB de armazenamento integrado. Ele oferece 
transmissão confiável de dados de voz e de alta velocidade em redes GSM ou CDMA e se 
conecta a redes Wi-Fi de 802.11 b/g/n. Também conta com Bluetooth, GPS, e uma câmera 
de 5 megapixels, além de vir com o mais novo sistema Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ou 
com o sistema operacional Windows Embedded Handheld 6.5. Diferentes opções de bateria 
permitem um dia completo de funcionamento em qualquer condição ou ambiente. 

Como toda a linha de PDAs robustos, smartphones e computadores móveis do Handheld, o 
Nautiz X1 foi desenvolvido especialmente para trabalhadores de campo de setores como 
geomática, logística, florestal, transporte público, serviços públicos, construção, manutenção, 
mineração, militar e segurança. 

Hellstrom completa: "Embora o objetivo principal dos nossos computadores robustos sejam 
os nossos segmentos de negócio tradicionais, observamos uma maior demanda por 
smartphones realmente resistentes entre os consumidores que buscam um smartphone 
durável, mas estiloso. Com o Nautiz X1, podemos oferecer um smartphone descolado e 
quase indestrutível tanto para trabalho como para lazer". 

O smartphone Nautiz X1 será exibido em várias exposições durante o outono e estará 
disponível a partir de janeiro de 2013. O preço mínimo de tabela é € 699/US$ 899. Os 
pedidos podem ser realizados de maneira imediata. 

Imagens do smartphone robusto Nautiz X1 para a imprensa estão disponíveis aqui 
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O que significa robusto? 

Tuíte esta frase: Handheld lança o Nautiz X1, o smartphone ultrarrobusto mais resistente do 
mundohttp://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-releases-view.asp?id=1087 

Sobre o Handheld 

O Handheld Group é um fabricante de computadores móveis robustos, PDAs e smartphones. 
O Handheld e seus parceiros mundiais oferecem soluções completas de mobilidade para 
empresas de setores como geomática, logística, florestal, transporte público, serviços 
públicos, construção, manutenção, mineração, militar e segurança. O Handheld Group da 
Suécia possui escritórios locais na Finlândia, Reino Unido, Países Baixos, Itália, Alemanha, 
Suíça, Austrália e EUA. Para mais informações, acesse http://www.handheldgroup.com/. 
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