
 

O dobro do desempenho pelo mesmo preço: Handheld inicia remessas 
da nova versão do seu Tablet Algiz 7 super-robusto 

LIDKOPING, Suécia, 27 agosto de 2013 /PRNewswire/ --Handheld Group, fabricante em 
rápido crescimento de computadores móveis, PDAs e smartphones robustos, anunciou 
hoje o lançamento da nova versão de seu computador tablet robusto Algiz 7 altamente 
popular. O Algiz 7 atualizado é consideravelmente mais rápido do que seu antecessor, 
com melhor capacidade de armazenamento, maior segurança e recursos de 
comunicação mais rápidos. 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130822/634274) 

Para visualizar o Comunicado à Imprensa em multimídia, favor clicar:  
http://www.multivu.com/mnr/62399-Handheld-new-version-Algiz-7-tablet  

O PC tablet ultrarrobusto Algiz 7 é pequeno, leve e rápido, com múltiplas opções de 
conectividade e uma ampla gama de funções, ideal para trabalhadores de campo que exigem 
um produto super-resistente que seja robusto e poderoso, mas leve e fácil de trabalhar com 
ele. O Algiz 7 atende aos padrões militares MIL-STD-810G rigorosos para resistir à umidade, 
vibrações, quedas e temperaturas extremas e com sua classificação IP65 ele também 
mantém afastadas a poeira e a água. 

O novo Algiz 7, que começa a ser enviado no dia hoje, apresenta as seguintes melhorias em 
relação às versões anteriores: 

• Processador N2600 1,6 GHz Dual-Core Intel® ATOM™ rápido e potente.  

• Mais memória, com 4 GB de RAM DDR3.  

• Melhor armazenamento, com um SSD SATA II de 128GB com partição de 
recuperação.  

• Dois slots mPCIe completos para maior flexibilidade.  

• Ethernet 10/100/1000 (Gigabit).  

• Aumento de segurança de dados com a placa de chipset TPM (chip 1,2).  

• Uma versão atualizada da tecnologia Gobi 3000 sem fio para maior velocidade de 
comunicação.  

• Câmera de 5 megapixels.  

• Diversidade de antena (duas antenas) para melhorar a cobertura. 

"Fizemos melhorias significativas para o novo Algiz 7", disse Jerker Hellström, CEO do 
Handheld Group. "Melhor armazenamento, um processador muito mais rápido, maior 
segurança, uma câmera melhor e uma melhor comunicação são algumas das melhorias. E 
mantivemos o mesmo ponto de preço da versão anterior do Algiz 7. Este produto deve 
continuar sendo o tablet escolhido pela pessoa que procura desempenho em campo portátil e 
profissional." 

O Algiz 7 pesa apenas 1,1 kg e tem uma tela de toque widescreen de 7 polegadas que 
apresenta a nova e exclusiva tecnologia MaxView, proporcionando brilho espetacular em 
condições ao ar livre, mesmo à luz solar direta. Ele executa o sistema operacional de ponta 
Microsoft Windows 7 Ultimate. A funcionalidade de navegação GPS está totalmente 
incorporada. 

Como o restante da linha de PDAs, smartphones e computadores móveis robustos da 
Handheld, o Algiz 7 é especificamente desenvolvido para uso em ambientes difíceis em 
setores como mineração, geomática, logística, silvicultura, transporte público, construção, 
serviços públicos, manutenção, militares e de segurança. 



O novo Algiz 7 está disponível para pedidos e envios imediatamente. O preço permanece 
inalterado. 
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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 www.handheldgroup.com. 
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