
 
แฮนด์เฮลด์ เปิดตวั โน้ตบุ๊ค Algiz XRW รุ่นใหม่แข็งแรงทนทาน พร้อมด้วยประสิทธิภาพการทํางานที0ดีขึ 2น 
 
 เมืองลิดโคปิง สวีเดน—24 มกราคม 2556—พีอาร์นิวส์ไวร์/ 
 
 แฮนด์เฮลด์ กรุ๊ป (Handheld Group) บริษัทผู้ผลิตคอมพวิเตอร์พกพาที0มีความแข็งแรงทนทาน, 
อปุกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (พีดีเอ / PDA) และสมาร์ทโฟนที0มีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว 
ประกาศเปิดตวั Algiz XRW โน้ตบุ๊คที0มีความแข็งแรงทนทานรุ่นใหม่ที0ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก Algiz XRW 
รุ่นใหม่มีความเร็วมากกว่าโน้ตบุ๊ครุ่นเก่าเป็นอย่างมาก และมีความจ ุRAM เพิ0มขึ 2นเป็น 2 เท่า 
 
 รับชมข่าวในรูปแบบมลัติมีเดียได้ที0: 
 http://www.multivu.com/mnr/58678-Handheld-launches-updated-notebook 
 
 โน้ตบุ๊ค Algiz XRW รุ่นใหม่มีขนาดบาง นํ 2าหนกัเบา กะทดัรัด และมีความแข็งแรงทนทานมาก 
นบัเป็นโน้ตบุ๊คที0ให้ประสิทธิภาพในการทํางานอย่างที0ไม่เคยมีมาก่อน หน้าจอระบบสมัผสัขนาด 10.1 
นิ 2วของโน้ตบุ๊ครุ่นนี 2นําเสนอเทคโนโลยี MaxView แสดงภาพคมชดัสวยงาม และให้ความสว่างในทกุสถานการณ์ 
แม้จะสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง Algiz XRW เป็นหนึ0งในโน้ตบุ๊คที0มีความแข็งแรงทนทานขนาดกระทดัรัดที0สดุ 
และนํ 2าหนกัเบาที0สดุในตลาด ด้วยนํ 2าหนกัเพียงแค่ 1.5 กิโลกรัม หรือ 3.3 ปอนด์เท่านั 2น 
 
 โน้ตบุ๊ครุ่น Algiz XRW ประกอบด้วย: 

- โปรเซสเซอร์รุ่น N2600 1.6 GHz Dual-Core Intel® ATOM™ ที0มีความเร็วและสมรรถนะสงู 
- ดิสก์ที0มีขนาดใหญ่กว่าในระบบ SSD 128 กิกะไบต์ 
- หน่วยความจําที0มีความจ ุ2 เท่า พร้อม DDR2 RAM 2 กิกะไบต์ 
- ระบบ u-blox GPS 

แบบใหม่ที0มีการเพิ0มประสิทธิภาพสงูสดุเพื0อประสิทธิภาพการทํางานกลางแจ้งที0ดีกวา่ 
- เพิ0มความปลอดภยัของข้อมลูด้วย TPM chipset board 
- เทคโนโลยีทางเลือก Gobi™ 3000 เวอร์ชั0นใหม ่

 
โจฮนั เฮด (Johan Hed) ผู้จดัการฝ่ายผลิตภณัฑ์บริษัท แฮนด์เฮลด์ กรุ๊ป กล่าววา่ “โน้ตบุ๊ค Algiz XRW 

รุ่นใหม่มีความเร็ว และประสิทธิภาพในการทํางานที0ดีกว่ามากเมื0อเทียบกบัโน้ตบุ๊ครุ่นก่อนๆ โปรเซสเซอร์ ATOM 
รุ่นใหม่มีความน่าประทบัใจเป็นอย่างยิ0ง เนื0องจากสมรรถนะ และความเร็วที0เพิ0มขึ 2นเกือบ 2 
เท่าเมื0อเทียบกบัโน้ตบุ๊ครุ่นก่อน ทั 2งยงัมีแบตเตอรี0ที0มีอายกุารใช้งานยาวนานและประหยดัพลงังานอีกด้วย 
นอกจากนี 2 เรายงัได้เพิ0มหน่วยความจําแบบ Cache และ RAM ที0มีความจมุากขึ 2น รวมถงึกราฟฟิคที0ดีกว่าเดมิ 
และยงัเพิ0มประสิทธิภาพระบบ GPS  เพื0อทําให้ Algiz XRW เป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์พกพาที0ดีที0สดุ” 

 



โน้ตบุ๊ค Algiz XRW ที0มีคณุสมบตัิครบครัน 
และนํ 2าหนกัเบาพร้อมด้วยความสามารถเหมือนโทรศพัท์มือถือหลายประการ Algiz XRW มาพร้อมกบัระบบ 
Bluetooth, WLAN และ GPS ผสมผสานผลิตภณัฑ์อื0นๆเพิ0มเติมอีกมากมาย รวมถงึกล้องระบบออโต้โฟกสั 2 
เมกะพิกเซลแบบบลิท์ อนิ ที0ตวัเครื0อง ซึ0งสามารถจดัการประชมุทางไกลนอกสถานที0ได้ 

 
คีย์บอร์ด และเมาส์ ทชัแพดของโน้ตบุ๊ครุ่นนี 2มีการปกป้องอย่างเต็มที0 และมีไฟ LED ส่องสว่าง 2 ดวง 

และมาตรฐาน IP65 สําหรับป้องกนัทราย ฝุ่ นละออง และนํ 2า 
โดยผ่านการทดสอบความสมบุกสมบนัตามมาตรฐาน MIL-STD-810G รวมถึงการทดสอบการตกจากที0สูง 1.2 
เมตร และยงัสามารถรับมือกบัสภาพอากาศที0สดุขั 2วได้ตั 2งแต่ -20 องศาเซลเซียส ถงึ 55 องศาเซลเซียส 

 
โน้ตบุ๊ค Algiz XRW รุ่นใหม่มีระบบโปรเซสเซอร์ N2600 1.6 GHz Dual-Core Intel® ATOM™ 

ที0มีประสิทธิภาพสงู รวมถึงดิสก์ระบบ SSD 128 กิกะไบต์ และ DDR2 RAM ความจุ 4 กิกะไบต์ Algiz XRW 
ใช้ระบบปฏิบตัิการ Microsoft Windows 7 Ultimate เหมือนพีซีทั0วไปที0มีการใช้งานในสํานกังาน 
และรองรับการใช้งาน Windows 8 ได้อกีด้วย 

 
โมเด็มทางเลือก 3G ทําให้การรับ-ส่งข้อมลูความเร็วสงูแบบ GSM/UMTS/EVDO โดย Algiz XRW 

ยงัรองรับเทคโนโลยี Gobi 3000 ซึ0งหมายความว่าโน้ตบุ๊ครุ่นนี 2สามารถทํางานบนความถี0ไร้สายได้ทกุที0ในโลก 
แบตเตอรี0 57.6 วตัต์-ชั0วโมง สามารถเปิดใช้งานได้ 8 ชั0วโมง ต่อการชาร์จไฟ 1 ครั 2ง  

 
เช่นเดียวกบั พีดีเอ, สมาร์ทโฟน 

และคอมพิวเตอร์พกพารุ่นอื0นๆของแฮนด์เฮลด์ที0มีความแข็งแรงทนทาน Algiz XRW 
ได้รับการพฒันามาเป็นพิเศษ เพื0อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที0สมบุกสมบนัในอตุสาหกรรมต่างๆ เช่น 
อตุสาหกรรมเหมืองแร่ เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ ลอจิสติกส์ ป่าไม้ ขนส่งมวลชน การก่อสร้าง สาธารณปูโภค 
การบํารุงรักษา วงการทหาร และความปลอดภยั 

 
Algiz XRW รุ่นใหม่สามารถสั0งซื 2อได้ทนัที พร้อมบริการขนส่งที0จะเริ0มต้นในช่วงสิ 2นเดือนกุมภาพนัธ์ 

2556 
 
ลิงค์ที0มีประโยชน์ 
แฮนด์เฮลด์ กรุ๊ป: http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide 
Algiz XRW: http://www.handheldeurope.com/regions/eu/algiz-xrw.asp 
รูปภาพ Algiz XRW: http://www.handheldeurope.com/regions/eu/images.asp#algizxrw 
กลุ่มผลติภณัฑ์ของแฮนด์เฮลด์: http://www.handheldeurope.com/regions/eu/product-

overview.asp 
เกี0ยวกบัความแข็งแรงทนทาน: http://www.handheldeurope.com/regions/eu/what-is-rugged.asp 



ติดตามข่าว: แฮนด์เฮลด์ เปิดตวั Algiz XRW โน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ที0มีขนาดกะทดัรัด และแข็งแรงทนทาน 
http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-releases-view.asp?id=1219 
 
เกี0ยวกบั แฮนด์เฮลด์ 
 

   แฮนด์เฮลด์ กรุ๊ป เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์พกพา พีดีเอ และสมาร์ทโฟนที0แข็งแรงทนทาน 
แฮนด์เฮลด์และพนัธมิตรทั0วโลกให้บริการโซลชูั0นเคลื0อนที0แบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบธุรกิจในภาคอตุสาหกรรมต่
างๆ อาทิ ภมูิสารสนเทศ ลอจิสตกิส์ ป่าไม้ ขนส่งมวลชน สาธารณปูโภค การก่อสร้าง การซอ่มบํารุง 
การทําเหมืองแร่ การทหาร และการรักษาความปลอดภยั แฮนด์เฮลด์ กรุ๊ป 
ของสวีเดนมีสํานกังานสาขาในฟินแลนด์ สหราชอาณาจกัร เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 
ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา สําหรับข้อมลูเพิ0มเติม กรุณาเยี0ยมชมที0 http://www.handheldgroup.com  

 
           แหล่งข่าว: แฮนด์เฮลด์ กรุ๊ป 
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