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Handheld lanceert nieuwe versie van zijn Algiz XRW ultrarobuuste 
notebook met prestatieverbeteringen 

 
[Lidköping, Zweden, 24 januari 2013.] Handheld Group, een snelgroeiende fabrikant van 
robuuste mobiele computers, PDA's en smartphones, heeft vandaag de lancering van 
de nieuwe versie van zijn zeer populaire Algiz XRW robuuste notebook aangekondigd. 
De geüpdate Algiz XRW is een stuk sneller dan zijn voorganger, en heeft dubbel 
zoveel RAM. 
 
De nieuwe Algiz XRW is een dunne, lichte, compacte en volledig robuuste notebook die 
ongekende prestaties levert in het veld. Het 10.1-inch touch screen met MaxView 
schermtechnologie zorgt voor een spectaculaire helderheid buiten, zelfs in direct zonlicht. 
Met een gewicht van nauwelijks 1,5 kilogram is de Algiz XRW een van de lichtste en meest 
compacte en robuuste notebooks op de markt. 
 
Nieuwe Algiz XRW functies zijn ondermeer: 
 

• Een snelle en krachtige N2600 1,6 Ghz Dual-Core Intel® ATOM™ processor. 

• Een grotere 128 GB solid-state disk. 

• Dubbel zoveel geheugen, met 4 GB DDR2 RAM. 

• Nieuwe geoptimaliseerde geïntegreerde u-blox GPS voor betere prestaties in het 
veld. 

• Verbeterde gegevensbescherming met TPM chipset moederbord. 

• Een geüpdate versie van de optionele Gobi™ 3000 technologie. 
 
"De nieuwe versie van de Algiz XRW is een stuk sneller en presteert beter dan eerdere 
versies", zegt Johan Hed, productmanager bij Handheld Group. "De nieuwe ATOM 
processor is heel indrukwekkend - hij is krachtig en bijna dubbel zo snel als zijn voorgangers, 
maar energiezuinig en heeft een batterij met een lange levensduur. Daarnaast hebben we 
grotere cache en RAM geheugens toegevoegd en betere grafische weergaven, en we 
hebben de prestaties van de GPS geoptimaliseerd om van de Algiz XRW de beste mobiele 
computer in zijn soort te maken. 
 
De lichtgewicht Algiz XRW met tal van features biedt een scala aan mobiele mogelijkheden. 
Hij wordt geleverd met Bluetooth, WLAN en GPS - functies die op veel andere producten 
optioneel zijn - en een ingebouwde 2-megapixel autofocus camera die videoconferenties in 
het veld mogelijk maakt. 
 
Het toetsenbord en muis-touchpad zijn volledig afgedicht en worden door twee ledlichtjes 
verlicht, en hij heeft een IP65-specificatie voor bescherming tegen zand, stof en water. Hij 
slaagt voor MIL-STD-810G tests voor robuustheid, waaronder vallen vanaf 1,2 meter hoogte, 
en hij kan extreme temperaturen van -20 C tot 55 C aan. 
 
De nieuwe Algiz XRW heeft een krachtige N2600 1,6 Ghz Dual-Core Intel® ATOM™ 
processor, en een 128 GB solid-state disk en 4 GB DDR2 RAM. Hij draait op het Microsoft 
Windows 7 besturingssysteem, net als elke PC op kantoor, en is gereed voor Windows 8. 
 
Een optionele 3G modem zorgt voor snelle datatransmissie via GSM/UMTS/EVDO 
netwerken. De Algiz XRW is voorbereid op Gobi 3000 technologie, wat betekent dat u overal 
ter wereld kunt werken op de draadloze frequentie van uw keuze. De 57,6 Wh batterij gaat 
acht uur lang mee zonder herladen.  



 
Handheld Group AB Tel +46 510 54 71 70        info@handheldgroup.com 
Kinnegatan 17 A  Fax +46 510 282 05     www.handheldgroup.com 
531 33 Lidköping, Sweden      
 
 

 

 
Net als het hele assortiment robuuste PDA's, smartphones en mobiele computers van 
Handheld, is de Algiz XRW speciaal ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingen in sectoren 
als mijnbouw, geomatica, logistiek, bosbouw, openbaar vervoer, de bouwsector, 
nutsvoorzieningen, onderhoud, leger en beveiliging. 
 
Orders voor de nieuwe Algiz XRW kunnen onmiddellijk worden geplaatst. De eerste 
leveringen zullen eind februari 2013 plaatsvinden. 
 
Nuttige links 
Handheld Group 
Algiz XRW 
Foto's Algiz XRW 
Handheld productassortiment 
Over robuustheid  
 
Tweet dit: Handheld lanceert een nieuwe, verbeterde versie van de Algiz XRW robuuste 
compacte notebook http://www.handheldbenelux.com/regions/nl/press-releases-
view.asp?id=1228 
 
Over Handheld 
De Handheld Group is een fabrikant van robuuste mobiele computers, PDA's en 
smartphones. Handheld en zijn partners leveren wereldwijd complete mobiele oplossingen 
voor bedrijven in sectoren als geomatica, logistiek, bosbouw, openbaar vervoer, 
nutsvoorzieningen, de bouwsector, onderhoud, mijnbouw, het leger en de beveiliging. De 
Handheld Group uit Zweden heeft lokale kantoren in Finland, het Verenigd Koninkrijk, 
Nederland, Italië, Duitsland, Zwitserland, Australië en de VS. Voor meer informatie, zie 
www.handheldgroup.com. 
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Sofia Löfblad, Marketing Director, Handheld Group, Zweden: +46 510 54 71 70 
 
 

 


