
 

 

 
Handheld tuo markkinoille 10 tuuman lujitetun ja ulkokäyttöön 

suunnitellun Algiz 10X –tablet-tietokoneen 
 
[Lidköping, Ruotsi, 9.10.2012.] Lujitettujen mobiilitietokoneiden ja älypuhelimien johtava 
valmistaja Handheld Group ilmoitti tänään tuovansa markkinoille uuden 
kenttätyöammattilaisille suunnitellun lujitetun Algiz 10X –tablet-tietokoneen. Tehokas Algiz 10X 
kestää äärimmäisiä sääolosuhteita ja kovaa käsittelyä ja sen iso 10.1 tuuman kosketusnäyttö 
tarjoaa markkinoiden parhaan näytön. 
 
“Uusi Algiz 10X soveltuu täydellisesti kenttätyöammattilaisille, jotka tarvitsevat kevyttä ja lujitettua 
tablet-tietokonetta, joka on suunniteltu kestämään kaikenlaiseen teolliseen käytännön työhön kuuluvia 
ankaria olosuhteita ja jolla voi katsella yksityiskohtaisia karttoja ja muita kuvia kirkkaassa 
auringonpaisteessakin,” sanoo Handheldin toimitusjohtaja Jerker Hellström. 
 
Algiz 10X on IP65-luokiteltu ja se täyttää Yhdysvaltain armeijan tiukat MIL-STD-810G-standardit 
kestäen pölyä, kosteutta, tärähtelyjä, pudotuksia, äärimmäisiä lämpötiloja ja suuria korkeuseroja. Se 
painaa vain 1,3 kiloa ja sen paksuus on vain 32 mm. 
 
Algiz 10X-laitteen loistavassa näytössä on viimeisin MaxView-tekniikka. Tablet-tietokoneessa on myös 
u-blox GPS-vastaanotin ja WAAS/EGNOS/MSAS-ominaisuudet sekä Bluetooth 4.0 ja WLAN 802.11 
b/g/n. Laitteessa on myös WWAN Gobi 3000-valmius täysin sisäänrakennetulla modeemilla ja 
antenneilla langatonta liitettävyyttä varten. Laitteessa on sisäänrakennettu 5 megapikselin LED-
salamalla varustettu kamera ja useita liitettävyysvaihtoehtoja, kuten vedenpitävät USB 2.0-, VGA- ja 
RS23-liitännät. Algiz 10X-laitteessa on tehokas Intel Atom N2800-kaksiydinsuoritin, 4 GB DDR3 RAM-
muistia, mikä tarjoaa parhaan mahdollisen tietojenkäsittelykyvyn ja SSD-levyn muistia voi lisätä 
runsaasti microSD-korttipaikalla. Algiz 10X toimii Windows 7 Ultimate -käyttöjärjestelmällä ja siinä on 
Windows 8 -valmius. 
 
“Algiz 10X täydentää suosittua tuoteperhettämme, joka sisältää Algiz 7-laitteen, joka on ensisijainen 
valinta kenttätyöammattilaisille ympäri maailman. Algiz 10X -laitteessa on enemmän prosessointitehoa 
ja muistia ja lisäksi suurempi näyttö, mitä markkinat ovat peräänkuuluttaneet,” sanoo Hellström. 
 
Kuten kaikki Handheldin tuotteet (lujitetut PDA-laitteet, älypuhelimet ja mobiilitietokoneet), Algiz 10X 
on suunniteltu erityisesti geomatiikkaan, logistiikkaan, metsänhoitoon, joukkoliikenteeseen, 
kuntatekniikkaan, rakennuksille, huoltoalalle, kaivosteollisuuteen, asevoimille ja turvallisuussektorille. 
 
Lujitettu Algiz 10X -kämmentietokone esitellään Hannoverin INTERGEO -messuilla Saksassa 9.-11. 
lokakuuta ja Mobility for Business  -tapahtumassa Pariisissa Ranskassa 10.-11. lokakuuta sekä 
useissa näyttelyissä syksyn aikana. 
 
Algiz 10X on saatavilla tammikuussa 2013. Tilauksia otetaan vastaan välittömästi. 
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Twiittaa tämä: Handheld tuo markkinoille kenttätyöammattilaisille suunnitellun lujitetun Algiz 10X –
tablet-tietokoneen, jossa on 10 tuuman kosketusnäyttö   
 
Tietoa Handheldista 
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. Ruotsalaisella Handheld Group’lla on tytäryhtiöt Suomessa, Englannissa, 

Hollannissa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja USA’ssa. Lisätietoja osoitteesta 

www.handheldgroup.com 
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