
 
 

 
Erittäin lujakestoisen NAUTIZ X1 -älypuhelimen toimitukset ovat 

alkaneet 
 
[Lidköping, Ruotsi, 19. joulukuuta 2013.] Handheld Group, nopeasti kasvava lujitettujen 
mobiilitietokoneiden, PDA-laitteiden ja älypuhelimien valmistaja, on aloittanut Nautiz X1-
toimitukset. Innolla odotettu Nautiz X1 on maailman kestävin älypuhelin. Se on vesitiivis, 
pölytiivis ja iskunkestävä, mutta kestää silti äärilämpötiloja, on ohut ja kevyt sekä soveltuu 
älykkään muotoilunsa ansiosta niin työ- kuin huvikäyttöön. 
 
Nautiz X1:n maailmanlaajuiset toimitukset ovat jo alkaneet. Maailmalla on ollut valtava kiinnostus 
tähän Handheldin valmistamaan äärimmäisen lujakestoiseen älypuhelimeen, ja ensimmäiset 
tuote-erät on myyty jo loppuun.  
 
Nautiz X1 on osa lujitettujen ja erittäin lujakestoisten PDA-laitteiden ja älypuhelimien Nautiz-
tuoteperhettä. Sillä on IP67-suojausluokitus, joten se on täysin pöly- ja vesitiivis ja kestää veteen 
upottamisen. Lisäksi se täyttää vaativien MIL-STD-810G-sotilastestistandardien kosteuden, 
tärinän, iskun ja äärimmäisen korkeiden ja matalien lämpötilojen kestoa koskevat vaatimukset.  
 
”Yrityksemme on erikoistunut lujitettujen tietokoneiden valmistamiseen, ja tiedämme, että 
asiakkaamme odottavat tuotteidemme olevan kaikilta osiltaan kestävästi rakennettuja. Nautiz X1 
ei ole suinkaan poikkeus, vaan se on erittäin lujakestoinen ja luja, kuten lujitettujen tietokoneiden 
kuuluukin olla”, kertoo Handheld Groupin tuotepäällikkö Johan Hed. ”Älypuhelimien käyttö 
yleistyy koko ajan, ja niitä käytetään kaiken aikaa, kaikkialla ja sillä oletuksella, että ne voi viedä 
minne vain ja yhdistää verkkoon milloin ja missä tahansa, kaikissa ympäristö- ja sääolosuhteissa. 
Erittäin lujakestoinen Nautiz X1 on luonnollinen valinta älypuhelimeksi, sillä se on suunniteltu 
vastaamaan näihin haasteisiin.”  
 
”Kyseessä on kaikkien aikojen lujakestoisin älypuhelin”, kertoo Handheld Groupin toimitusjohtaja 
Jerker Hellström. ”Todella lujakestoisten älypuhelimien kysyntä kenttätyöntekijöiden ja 
ulkoilmaihmisten parissa on valtavaa, sillä he edellyttävät puhelimen olevan yhdistettävissä 
verkkoon kaikissa tilanteissa. Olemme todella innostuneita Nautiz X1:n erittäin myönteisestä 
vastaanotosta markkinoilla.” 
 
Nautiz X1 on ohut ja kevyt, sillä se painaa alle 180 grammaa. Siinä on 4 tuuman 
erityisvalmisteinen kapasitiivinen kosketusnäyttö, joka näkyy hyvin myös auringonpaisteessa, ja 
äärimmäisen kestävä Gorilla® Glass -lasi näytön suojana. Laitteessa on tehokas 1 GHz:n 
kaksiydinsuoritin, ja siinä on 1 Gt RAM-muistia. Lisäksi puhelimessa on Bluetooth, Wi-Fi, 
kompassi, ammattikäyttöinen u-blox GPS ja 5 megapikselin kamera. Nautiz X1:n 
käyttöjärjestelmänä on joko Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) tai Windows Embedded Handheld 
6.5 -käyttöjärjestelmä, ja sitä voi käyttää sekä GSM- että CDMA-puhelinverkoissa. Useat 
akkuvaihtoehdot kestävät koko työpäivän ajan vaativissakin ympäristöissä. 
 
Lujitetun Nautiz X1:n lehdistölle tarkoitettuja kuvia voi hakea täältä. 
 
Nautiz X1:tä esittäviä videoita on täällä.  
 
Jos haluat tietoja Nautiz X1:n tilaamisesta, ota yhteys Handheldiin, IT-toimittajaasi tai paikalliseen 
palveluntarjoajaasi.  
 
Hyödyllisiä linkkejä 
Nautiz X1:n tuotetiedot 
Nautiz X1:n lehdistökuvia 



Nautiz X1:n videoita 
Handheld Group 
Handheld-tuotteet 
Mitä lujitettu tarkoittaa? 
 
Twiittaa tämä: Erittäin lujakestoista NAUTIZ X1 -älypuhelinta toimitetaan nyt 
http://www.handheldfinland.com/regions/fi/press-releases-view.asp?id=1483  
 
Tietoa Handheldista 
Handheld Group on lujitettujen kannettavien tietokoneiden, PDA-laitteiden ja älypuhelimien 
valmistaja. Handheld ja sen yhteistyökumppanit ympäri maailman toimittavat täydellisiä 
mobiiliratkaisuja mm. geomatiikkaan, logistiikkaan, metsänhoitoon, joukkoliikenteeseen, 
kuntatekniikkaan, rakennuksille, huoltoalalle, kaivosteollisuuteen, asevoimille ja 
turvallisuussektorille. Ruotsalaisella Handheld Groupilla on paikallisia toimistoja Suomessa, 
Isossa-Britanniassa, Alankomaissa, Italiassa, Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja 
Yhdysvalloissa. Jos haluat lisätietoja, katso www.handheldgroup.com  
 
Median yhteyshenkilöt:  
Sofia Löfblad, markkinointipäällikkö, Handheld Group, Ruotsi: +46 510 54 71 70 
 


