
 

Handheld Lança Nova Versão do Algiz XRW, seu Notebook 
Ultra-Robusto, com Melhorias de Desempenho 

LIDKÖPING, Suécia, 24 de Janeiro de 2013 /PRNewswire/ -- Handheld Group, 
fabricante em rápida expansão de computadores móveis, PDAs e 
smartphones robustos, anunciou hoje o lançamento da nova versão de seu 
notebook robusto, reforçado e popular, o Algiz XRW. A versão atualizada do 
Algiz XRW é consideravelmente mais rápida do que seu predecessor e tem 
duas vezes a capacidade de RAM. 

Para ver o Release em Multimídia, clique em:  
http://www.multivu.com/mnr/58678-Handheld-launches-updated-notebook  

O novo Algiz XRW é um notebook delgado, leve, compacto e totalmente robusto 
que apresenta uma performance insuperável em campo. Sua tela de 10,1 
polegadas, acionada ao toque, conta com a tecnologia MaxView que permite uma 
nitidez espetacular na tela, além do brilho correto em qualquer ambiente externo, 
mesmo diretamente sob a luz do sol. O Algiz XRW é um dos notebooks mais leves 
e compactos do mercado, pesando apenas 1,6 quilo (ou 3,5 libras). 

Os recursos do novo Algiz XRW incluem: 

• O processador N2600 1.6 GHz Dual-Core Intel® ATOM™, super rápido e 
potente.  

• Um disco maior em estado sólido, com 128 GB.  
• Duas vezes a capacidade de memória, com 4 GB de DDR2 RAM.  
• O GPS integrado da u-blox, recém-otimizado, que permite melhor 

performance em campo.  
• Mais segurança de dados com a placa de chipset TPM.  
• Uma versão atualizada da tecnologia opcional Gobi™ 3000.  

 

"A nova versão do Algiz XRW é consideravelmente mais rápida e tem melhor 
performance do que versões anteriores", disse Johan Hed, gerente de produtos do 
Handheld Group. "O novo processador ATOM é realmente notável – de grande 
potência e quase duas vezes mais rápido do que seus predecessores e, ao 
mesmo tempo, eficiente no uso de energia, com uma longa vida de bateria. Além 
disso, acrescentamos maior capacidade de cache e memória RAM, bem como 
melhores gráficos, mas também otimizamos o desempenho do GPS para tornar o 
Algiz XRW o melhor nessa classe de ferramentas de computação móvel." 

Incorporando todos os recursos necessários, apesar da sua leveza, o Algiz XRW 
oferece uma gama de capacidades em mobilidade. A versão padrão já vem com 
Bluetooth, WLAN e GPS – recursos que outros produtos incluem, mas como 
adicionais – bem como um câmera de autofoco embutida, com 2 megapixels, que 
permite video-conferência em campo. 



O teclado e mouse integrado ("touchpad") são totalmente vedados e iluminados 
por duas fontes LED e o computador tem a classificação IP65 que indica maior 
proteção contra areia, pó e água. Ele foi aprovado no teste de robustez MIL-STD-
810G, incluindo os testes de queda de uma altura de 1,2 metro, e pode funcionar 
em temperaturas extremas na faixa de -20 a 55 graus centígrados. 

O novo Algiz XRW tem um processador N2600 1.6 GHz Dual-Core Intel® ATOM™ 
reforçado e inclui um disco de estado sólido de 128 GB, além de 4 GB de DDR2 
RAM. Ele roda no sistema operacional Microsoft Windows 7 Ultimate como 
qualquer outro PC em escritório, e está pronto para o Windows 8. 

Há também um modem 3G opcional de alta velocidade de transmissão de dados 
pelo sistema GSM/UMTS/EVDO. O Algiz XRW está preparado para a tecnologia 
Gobi 3000, o que significa que é possível trabalhar em qualquer gama de 
frequência de rede sem fio, em qualquer parte do mundo. A bateria de 57,6 Wh 
funciona ininterruptamente por oito horas, depois de uma única carga. 

Como o resto da linha de PDAs, smartphones e computadores móveis robustos da 
Handheld, o Algiz XRW foi concebido especialmente para uso em ambientes mais 
agressivos de trabalho tais como os encontrados nas indústrias de mineração, 
geomática, logística, silvicultura, transportes públicos, construção, serviços 
públicos, manutenção, militar e segurança. 

O novo Algiz XRW já está disponível para receber pedidos imediatamente e 
começa a ser embarcado ao final de fevereiro de 2013. 

Links úteis 

Handheld Group  
Algiz XRW  
Imagens do Algiz XRW  
Linha de produtos da Handheld 

Sobre a robustez  
Tuíte isto: Handheld lança nova versão aperfeiçoada do compacto e robusto 
notebook Algiz XRW  
http://www.handheldlatinamerica.com/regions/pt/press-releases-view.asp?id=1226 

 

Sobre a Handheld 

O Handheld Group é fabricante de computadores móveis, PDAs e smartphones 
robustos. O grupo Handheld e seus parceiros mundiais oferecem soluções 
completas de mobilidade a empresas de indústrias tais como geomática, logística, 
silvicultura, transportes públicos, serviços públicos, construção, manutenção, 
mineração, militar e segurança. O Handheld Group da Suécia tem escritórios 
locais na Finlândia, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e 
EUA. Mais informações em http://www.handheldgroup.com/. 

CONTATO: Sofia Löfblad, Diretora de Marketing, Handheld Group, Suécia: +46-
510-54-71-70; Amy Urban, Diretora de Marketing, Handheld-US, EUA: +1-541-
752-0319  



 


