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Handheld tuo markkinoille ultralujitetun ja kannettavan Algiz XRW -
tietokoneen uuden version, jonka suorituskykyä on paranneltu 

 
[Lidköping, Ruotsi, 24.1.2013.] Handheld Group, nopeasti kasvava lujitettujen 
kannettavien tietokoneiden, PDA-laitteiden ja älypuhelimien valmistaja, ilmoitti tänään 
tuovansa markkinoille erittäin suositun lujitetun ja kannettavan Algiz XRW -
tietokoneensa uuden version. Algiz XRW -tietokoneen uutta versiota pidetään 
huomattavasti edeltäjäänsä nopeampana ja siinä on kaksi kertaa enemmän RAM-
muistia. 
 
Uusi Algiz XRW on ohut, kevyt, kompakti ja täysin lujitettu kannettava tietokone, joka tarjoaa 
ennennäkemätöntä suorituskykyä kenttäoloissa. 10.1-tuuman kosketusnäytössä on MaxView 
-tekniikka, joka tarjoaa erinomaisen selkeän ja kirkkaan näytön kaikissa 
ulkoilmaolosuhteissa, myös suorassa auringonpaisteessa. Algiz XRW on yksi markkinoiden 
kevyimpiä ja kompakteimpia lujitettuja kannettavia tietokoneita ja se painaa vain 1,5 kiloa. 
 
Uuden Algiz XRW -tietokoneen ominaisuuksiin kuuluu: 
 

• Nopea ja tehokas N2600 1.6 GHz Intel® ATOM™ -kaksiydinsuoritin. 
• Suurempi 128 GB:n SSD-levy. 
• Kaksinkertainen muisti, 4 GB:n DDR2 RAM-muisti. 
• Äskettäin optimoitu integroitu u-blox GPS-vastaanotin, joka tarjoaa parempaa 

suorituskykyä kentällä. 
• Parempi tietosuoja TPM-turvapiirillä. 
• Uusi versio vaihtoehtona olevasta Gobi™ 3000 -tekniikasta. 

 
“Algiz XRW -tietokoneen uusi versio on aikaisempia versioita huomattavasti nopeampi ja 
tehokkaampi,” sanoi Handheld Groupin tuotepäällikkö Johan Hed. “Uusi ATOM-suoritin on 
kunnioitusta herättävä — se on tehokas ja melkein kaksi kertaa edeltäjiään nopeampi, mutta 
silti energiatehokas akun pitkän käyttöajan ansiosta. Olemme myös lisänneet välimuistia ja 
RAM-muisteja ja parantaneet grafiikkaa sekä optimoineet GPS-suorituskykyä tehdäksemme 
Algiz XRW -laitteesta luokkansa parhaan mobiiliympäristötyökalun.” 
 
Täysvarustellulla ja kevyellä Algiz XRW -laitteella on useita eri mobiiliominaisuuksia. Siinä on 
vakiona Bluetooth, WLAN ja GPS — ominaisuudet, joita monissa muissa tuotteissa on 
lisävalintoina — sekä sisäänrakennettu 2 megapikselin automaattitarkennuksella varustettu 
kamera, jolla videoneuvottelut onnistuvat kentällä. 
 
Sen kahdella LED-lampulla varustettu näppäimistö ja hiiri-kosketuslevy ovat täysin 
suojattuja. Laite on IP65-luokiteltu ja se kestää hiekkaa, pölyä ja vettä. Se läpäisee MIL-STD-
810F -testit sisältäen pudotuksen 1,2 metristä ja myös äärimmäisiä lämpötiloja välillä -20 C - 
55 C. 
 
Uudessa Algiz XRW -laitteessa on tehokas N2600 1.6 GHz Intel® ATOM™ -kaksiydinsuoritin 
ja se sisältää 128 GB:n SSD-levyn ja 4 GB DDR2 RAM-muistia. Se toimii Microsoft Windows 
7 Ultimate -käyttöjärjestelmällä kuten mikä tahansa tietokone ja siinä on Windows 8 -valmius. 
 
Optiona saatava 3G-modeemi tarjoaa nopean GSM/UMTS/EVDO -tiedonsiirron. Algiz XRW -
laitteessa on Gobi 3000 -valmius, joten voit työskennellä haluamassasi langattomassa 
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taajuudessa ympäri maailman. Laitteen 57,6 wattitunnin akku suoriutuu koko työpäivän 
työstä kestäen 8 tuntia yhdellä latauksella. 
 
Kuten kaikki Handheldin lujitetut PDA-laitteet, älypuhelimet ja mobiilitietokoneet, Algiz XRW 
on suunniteltu erityisesti ankariin olosuhteisiin sellaisille aloille kuin kaivosteollisuuteen, 
geomatiikkaan, logistiikkaan, metsänhoitoon, joukkoliikenteeseen, rakennuksille, 
kuntatekniikkaan, huoltoalalle, asevoimille ja turvallisuussektorille. 
 
Uusi Algiz XRW on tilattavissa välittömästi ja toimitukset alkavat helmikuun 2013 lopulla. 
 
Hyödyllisiä linkkejä 
Handheld Group 
Algiz XRW 
Algiz XRW -kuvia 
Handheld-tuotteet 
Lujitettu laite  
 
Twiittaa tämä: Handheldin lujitettu ja kannettava Algiz XRW -tietokone saa luokan parhaan 
suorituskyvyn parannuksen http://www.handheldfinland.com/regions/fi/press-releases-
view.asp?id=1223 
 
Tietoa Handheldista 
 
Handheld Group on lujitettujen kannettavien tietokoneiden, PDA-laitteiden ja älypuhelimien 
valmistaja. Handheld ja sen yhteistyökumppanit ympäri maailman toimittavat täydellisiä 
mobiiliratkaisuja mm. geomatiikkaan, logistiikkaan, metsänhoitoon, joukkoliikenteeseen, 
kuntatekniikkaan, rakennuksille, huoltoalalle, kaivosteollisuuteen, asevoimille ja 
turvallisuussektorille. Handheld Group of Swedenillä on paikallisia toimistoja Suomessa, 
Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja 
Yhdysvalloissa. Lisätietoja on sivustolla www.handheldgroup.com. 
 
Median yhteyshenkilöt:  
Sofia Löfblad, Handheld Groupin markkinointipäällikkö, Ruotsi: +46 510 54 71 70 
 
 

 


