
 
 

แฮนดเ์ฮลดเ์ปิดตัว “Algiz 10X” แท็บเล็ตพันธุอ์ดึจอใหญ ่10 นิ�ว 
สําหรับชวีติกลางแจง้โดยเฉพาะ 

 

 ลติโคพงิ, สวเีดน - - 3 ตลุาคม 2555 - - พอีารน์วิสไ์วร/์ อนิโฟเควสท ์
 

 แฮนดเ์ฮลด ์ กรุ๊ป (Handheld Group) [http://www.handheldgroup.com] 

ผูนํ้าดา้นการผลติคอมพวิเตอรพ์กพาและสมารท์โฟนที/แข็งแรงทนทาน ประกาศเปิดตัว “Algiz 10X” 
[http://www.handheldeurope.com/regions/eu/algiz-10x.asp] 

แท็บเล็ตคอมพวิเตอรส์ดุแกรง่ตัวใหม่ลา่สดุสําหรับคนทํางานภาคสนามโดยเฉพาะ 
อปุกรณ์อันทรงพลังนี�ทนทานตอ่สภาพอากาศสดุโหดและการใชง้านแบบสมบกุสมบัน 

นอกจากนั�นยังมจีอภาพที/ชดัเจนที/สดุในตลาดดว้ยจอภาพแบบสมัผัสขนาดใหญ ่10.1 นิ�ว 
 

สามารถดขูา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี/ 
http://www.multivu.com/mnr/56621-handheld-launches-algiz-10x-tablet  

 

(ภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121009/567187)  
 

“Algiz 10X เหมาะที/สดุสําหรับคนทํางานภาคสนามที/ตอ้งการแท็บเล็ตคอมพวิเตอรท์ี/แข็งแรง 
นํ�าหนักเบา ทนทานตอ่สภาพสมบกุสมบันในการทํางานภาคสนามทกุรปูแบบ 
และหนา้จอตอ้งสามารถแสดงแผนที/หรอืภาพอื/นๆภายใตแ้สงแดดจา้ได”้ เจอรเ์กอร ์ เฮลลส์ตรอม (Jerker 

Hellstrom) ประธานเจา้หนา้ที/บรหิารของแฮนดเ์ฮลด ์กลา่ว 
 

Algiz 10X ไดค้ะแนน IP65 จากการประเมณิคณุสมบัตดิา้นการป้องกนัสิ/งแปลกปลอมภายนอก 

นอกจากนั�นยังผา่นการทดสอบมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD-810G ดา้นการป้องกนัฝุ่ น นํ�า 
การสั/นสะเทอืน การตกหลน่ อณุหภมูทิี/สงูหรอืตํ/าสดุขดี และระดับความสงูที/ตา่งกนัของแตล่ะพื�นที/ 
แท็บเล็ตสดุแกรง่ตัวนี�มนํี�าหนักเบาเพยีง 1.3 กโิลกรัม (2.9 ปอนด)์ และบางแค ่ 32 มลิลเิมตร (1.2 นิ�ว) 
เทา่นั�น 

 

Algiz 10X มสีดุยอดจอภาพที/ใชเ้ทคโนโลย ี MaxView รุน่ใหมล่า่สดุ รวมถงึม ี u-blox GPS 

receiver และรองรับ WAAS/EGNOS/MSAS พรอ้มดว้ย Bluetooth 4.0, WLAN 802.11 b/g/n และ 
WWAN Gobi 3000 ขณะเดยีวกันก็มโีมเดมและเสาอากาศครบวงจรสําหรับการตอ่ไวรเ์ลส 

นอกจากนั�นยังมกีลอ้งถา่ยรปู 5 เมกะพกิเซลพรอ้มแฟลชแอลอดี ี และสามารถเชื/อมตอ่ไดห้ลายทางทั �ง 
USB 2.0 กนันํ�าได,้ VGA และ RS232 แท็บเล็ตตวันี�ใช ้ Intel Atom N2800 dual-core processor 

อันทรงพลัง พรอ้ม DDR3 RAM ขนาด 4 GB ทําใหม้ปีระสทิธภิาพในระดับแนวหนา้ นอกจากนั�นยังม ี

SSD disk ที/สามารถขยายความจไุดด้ว้ย microSD ทําใหเ้ก็บขอ้มลูไดม้หาศาล 

ระบบปฏบัิตกิารของแท็บเล็ตตัวนี�คอื Windows 7 Ultimate และพรอ้มสําหรับ Windows 8 เชน่กนั  
 

“ปัจจบัุนผลติภัณฑ ์ Algiz 7 ของเราไดรั้บความนยิมอยา่งมากในหมูค่นทํางานภาคสนามทั/วโลก 

และเราพยายามขยายกลุม่ผลติภัณฑท์ี/ไดรั้บความนยิมดว้ยการเปิดตัว Algiz 10X 

ที/มคีวามสามารถในการประมวลผลและเกบ็ขอ้มลูสงูกวา่เดมิ พรอ้มหนา้จอที/มขีนาดใหญข่ึ�น 

ซึ/งเป็นสิ/งที/ตลาดตอ้งการมาโดยตลอด” นายเฮลลส์ตรอม กลา่ว 
 

เชน่เดยีวกับผลติภัณฑพ์ดีเีอ สมารท์โฟน 

และคอมพวิเตอรพ์กพาที/ทนทานของแฮนดเ์ฮลดท์กุรุน่  
[http://www.handheldgroup.com/regions/eu/product-overview.asp ] Algiz 10X 

กไ็ดรั้บการพัฒนาขึ�นเป็นพเิศษเพื/อคนทํางานภาคสนามในอตุสาหกรรมตา่งๆ อาท ิ ภมูสิารสนเทศ 

โลจสิตกิส ์ การทําป่าไม ้ ขนสง่มวลชน สาธารณูปโภค การกอ่สรา้ง การซอ่มบํารงุ การทําเหมอืงแร ่
การทหาร และการรักษาความปลอดภัย 

 

แท็บเล็ตพันธุอ์ดึ Algiz 10X จะถูกนําไปจัดแสดงที/งาน INTERGEO 

[http://www.intergeo.de/en/index.html ] ในเมอืงฮันโนเวอร ์ ประเทศเยอรมนี ระหวา่งวันที/ 9-11 

ตลุาคมนี� และที/งาน Mobility for Business [http://www.mobility-for-business.com ] ในกรงุปารสี 

ประเทศฝรั/งเศส ระหวา่งวันที/ 10-11 ตลุาคมนี� รวมถงึงานอื/นๆอกีหลายงานตลอดฤดใูบไมร้ว่ง 



 

Algiz 10X จะวางจําหน่ายในเดอืนมกราคม 2556 ทา่นที/สนใจสามารถสั/งซื�อไดต้ั �งแตบั่ดนี� 
 

ลงิคท์ี/เกี/ยวขอ้ง 
 
Algiz 10X product specifications [http://www.handheldeurope.com/regions/eu/algiz-

10x.asp]  
 

Algiz 10X press images [http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-
images.asp]  
 

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

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

What does rugged mean? [http://www.handheldeurope.com/regions/eu/what-is-
rugged.asp]  

 

ทวตี: แฮนดเ์ฮลดเ์ปิดตัว Algiz 10X แท็บเล็ตคอมพวิเตอรพั์นธุอ์ดึจอสมัผัสใหญ ่ 10 นิ�ว 
สําหรับคนทํางานภาคสนามโดยเฉพาะ [http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-
releases-view.asp?id=1119]  
 

 เกี/ยวกบัแฮนดเ์ฮลด ์
 

แฮนดเ์ฮลด ์ กรุ๊ป เป็นผูผ้ลติคอมพวิเตอรพ์กพา พดีเีอ และสมารท์โฟนที/แข็งแรงทนทาน 

แฮนดเ์ฮลดแ์ละพันธมติรทั/วโลกใหบ้รกิารโซลชูั/นเคลื/อนที/แบบครบวงจรแกผู่ป้ระกอบธรุกจิในภาคอตุสาห
กรรมตา่งๆ อาท ิ ภมูสิารสนเทศ โลจสิตกิส ์ การทําป่าไม ้ ขนสง่มวลชน สาธารณูปโภค การกอ่สรา้ง 
การซอ่มบํารงุ การทําเหมอืงแร ่ การทหาร และการรักษาความปลอดภัย แฮนดเ์ฮลด ์ กรุ๊ป 

ของสวเีดนมสํีานักงานสาขาในฟินแลนด ์สหราชอาณาจักร เนเธอรแ์ลนด ์อติาล ี เยอรมน ีสวสิเซอรแ์ลนด ์

ออสเตรเลยี และสหรัฐอเมรกิา สําหรับขอ้มลูเพิ/มเตมิ กรณุาเยี/ยมชมที/ http://www.handheldgroup.com 
 

วดิโีอ: http://www.multivu.com/mnr/56621-handheld-launches-algiz-10x-tablet  
 

แหลง่ขา่ว: แฮนดเ์ฮลด ์กรุ๊ป 
 

ขอ้มลูตดิตอ่สําหรับสื/อมวลชน  

โซเฟีย ลอฟแบลด (Sofia Lofblad)  

ผูอํ้านวยการฝ่ายการตลาด, แฮนดเ์ฮลด ์กรุป๊, สวเีดน  

โทร: +46-510-54-71-70 
 

เอมี/ เออรเ์บริน์ (Amy Urban)  

ผูอํ้านวยการฝ่ายการตลาด, แฮนดเ์ฮลด-์ยเูอส, สหรัฐอเมรกิา  
โทร: +1-541-752-0319 

 


