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Handheld lanserar en kraftfullare version av sin ultrastryktåliga 
notebook Algiz XRW 

 
Handheld, den svenska specialisten på stryktåliga mobila datorer, lanserar en ny 
förbättrad version av sin populära stryktåliga notebook Algiz XRW. Den nya versionen 
av Algiz XRW är avsevärt snabbare än sina föregångare, och har dubbelt så stort 
RAM-minne. 
 
Nya Algiz XRW är en behändig, lätt och fullt ut stryktålig notebook med en exempellös 
prestanda i fält. Datorn har en 10,1-tums widescreen-pekskärm med MaxView-teknik för 
bästa läsbarhet utomhus. Skärmen ger full klarhet och skärpa i alla utomhusmiljöer, även i 
direkt solljus. Algiz XRW är en av de lättaste och mest kompakta bärbara datorerna på 
marknaden med en vikt på bara 1,6 kilo. 
 
Förbättringarna i nya Algiz XRW inkluderar: 
 

• En snabb och kraftfull N2600 1.6 GHz Dual-Core Intel ATOM-processor. 
• En större 128 GB solid state-disk. 
• Dubbelt så stort minne; 4 GB DDR2 RAM. 
• Optimering av integrerad u-blox GPS för bättre prestanda i fält. 
• Ännu bättre datasäkerhet med TPM-chip. 
• Förbättrad hantering av mobil data med Gobi 3000-teknologin. 

 
Den nya versionen av Algiz XRW är betydligt snabbare än föregångaren, och har avsevärt 
bättre prestanda. Intels senaste Atom-processor är mycket imponerande: den är kraftfull och 
nästan dubbelt så snabb som sin föregångare, men ändå energieffektivitet som ger lång 
batteritid. Vi har dessutom utökat både cache- och RAM-minnet samt förbättrat 
grafikprestandan. Dessutom har vi optimerat GPS-prestandan för att göra Algiz XRW till den 
bästa mobila datorn i sitt slag på marknaden, säger Johan Hed, produktchef på Handheld 
Group. 
 
Den mycket kompakta och lätta Algiz XRW erbjuder en rad mobila möjligheter. Algiz XRW 
har i standardutförandet Bluetooth, WLAN och GPS samt en inbyggd 2 megapixel kamera 
med autofokus som möjliggör exempelvis videokonferens i fält.  
 
Dess tangentbord och styrplatta (touchpad), som är belyst med två LED-ljus, är fullständigt 
täta. Algiz XRW är IP65-klassad för skydd mot sand, damm och vatten. Den är 
stryktålighetstestad enligt MIL-STD-810G-standard, inklusive falltest från 1,2 meters höjd och 
kan även hantera extrema temperaturer från – 20 °C till 55 °C. 
 
Nya Algiz XRW har en kraftfull N2600 1.6 GHz Dual-Core Intel Atom-processor. Den 
inkluderar en 128 GB solid state-disk och 4 GB RAM-minne. Algiz XRW kör Microsoft 
Windows 7, precis som vilken kontorsdator som helst, och är redo för Windows 8. 
 
Med integrerat 3G-modem finns möjligheten till höghastighetsöverföring av data över 
GSM/UMTS/EVDO. Algiz XRW är Gobi 3000-kompatibel, vilket innebär att man kan arbeta 
på valfri trådlös frekvens var som helst i världen. Ett 57,6 Wh batteri gör att datorn fungerar 
upp till åtta timmar på en enda uppladdning.  
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Liksom resten av Handhelds sortiment av stryktåliga mobila datorer och smarta mobiler är 
Algiz XRW särskilt utvecklad för användning i tuffa miljöer inom branscher så som geomatik, 
logistik, skogsbruk, kollektivtrafik, bygg, gruvteknik, fältarbete, vatten & energi, underhåll, 
militär verksamhet, räddningstjänst och säkerhet.  
 
Nya Algiz XRW finns tillgänglig för beställning omedelbart med leveransstart i slutet av 
februari. Priset är oförändrat. 
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Tweeta: Handhelds ultrastryktåliga notebook Algiz XRW nylanseras med betydligt bättre 
prestanda http://www.handheld.se/regions/se/press-releases-view.asp?id=1220 

Om Handheld: 
 
Handheld Group är en svensk tillverkare och global leverantör av stryktåliga datorer och 
smarta mobiler. Tillsammans med partners levererar vi kompletta mobilitetslösningar till 
branscher såsom skog, bygg, underhåll, militär, transport och logistik m m. Våra datorer tål 
värme, kyla, fall, vibrationer, väta och andra yttre påfrestningar som kan uppstå i fält. 
Handheld-koncernen har egna dotterbolag i Sverige, Finland, Italien, Nederländerna, 
Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Australien samt USA. För mer information besök 
www.handheldgroup.com.  
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Sofia Löfblad, marknadschef, Handheld Group, s.lofblad@handheldgroup.com Tfn: 0510-54 
71 70 
 

 
 


