
 

 

Handheld Group AB Tel +46 510 54 71 70        info@handheldgroup.com 

Kinnegatan 17 A  Fax +46 510 282 05     www.handheldgroup.com 

531 33 Lidköping, Sweden      

 

 

Pressmeddelande               27 augusti 2013 
 
”Dubbelt så hög prestanda – oförändrat pris”: 
Handheld lanserar ny version av sin ultrastryktåliga surfplatta Algiz 7 
 
Handheld, den svenska specialisten på stryktåliga mobila datorer och smarta 
mobiler, lanserar en ny förbättrad version av sin populära stryktåliga tablet PC 
(surfplatta) Algiz 7. Den nya versionen av Algiz 7 är avsevärt snabbare än sin 
föregångare, med större lagringsutrymme, förbättrad säkerhet och snabbare 
kommunikation. 
 
Klicka här för att se Multimedia News Release: 

http://www.multivu.com/mnr/62399-Handheld-new-version-Algiz-7-tablet  

 

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130822/634274 

Algiz 7 är en mycket robust och stryktålig tablet (surfplatta) som är liten, lätt och 
snabb, med ett flertal anslutningsmöjligheter och ett brett utbud av funktioner. Den är 
idealisk för fältarbetare som kräver en produkt som är tålig och kraftfull, men ändå lätt 
och enkel att arbeta med. Algiz 7 klarar luftfuktighet, vibrationer, fall och extrema 
temperaturer (enligt militära MIL-STD-810G-standarder), och har en IP65-klassning 
vilket betyder att den är helt skyddad mot damm och klarar vattenstrålar. 
 
Nya Algiz 7, som finns tillgänglig med omedelbar leverans, har ett flertal förbättringar 
jämfört med tidigare versioner: 
 

• En snabb och kraftfull N2600 1.6 GHz Dual-Core Intel ATOM-processor. 

• Mer minne: 4 GB DDR3 RAM. 
• Bättre lagringsmöjligheter, med en 128 GB solid state-disk SATA II (med 

recovery-partition). 
• Två mPCIe-slottar för större flexibilitet. 

• Ethernet 10/100/1000 (Gigabit). 
• Bättre datasäkerhet med TPM-chip (chip 1.2). 
• En uppdaterad version av den trådlösa Gobi 3000-teknologin för snabbare 

kommunikation. 

• En 5 MP kamera. 

• Antenndiversifiering (två antenner) för bättre mottagning. 
 

- Nya Algiz 7 har flera betydande förbättringar. Den är snabbare och har bättre 
lagring, bättre säkerhet, bättre kamera och bättre kommunikationsmöjligheter 
– och vi håller samma pris som för den tidigare versionen av Algiz 7. Vi är 
övertygade om att denna dator blir förstahandsvalet för alla som vill ha en 
surfplatta som är stryktålig, kraftfull och lätt att hantera i fält, säger Jerker 
Hellström, koncernchef, Handheld Group. 

 
Algiz 7 väger bara 1,1 kg, med en 7-tums MaxView-pekskärm som ger spektakulär 
ljusstyrka i utomhusmiljöer, även i direkt solljus. Surfplattans operativsystem är 
Microsoft Windows 7 Ultimate. GPS-funktionalitet är helt inbyggt. 
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Liksom resten av Handhelds sortiment av stryktåliga mobila datorer och smarta 
mobiler är Algiz 7 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 7 finns tillgänglig för beställning och leverans omedelbart. Priset är 
oförändrat. 
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Tweeta: Handheld lanserar ny version av sin ultrastryktåliga surfplatta Algiz 7 

http://www.handheld.se/regions/se/press-releases-view.asp?id=1361 

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.  
 
Presskontakt: 
 
Sofia Löfblad, Marketing Director, Handheld Group, Sweden: +46-510-54-71-70, 

Email: s.lofblad@handheldgroup.com 

Amy Urban, Marketing Director, Handheld-US, USA: 541-752-0319, Email: 

a.urban@handheld-us.com 

 


