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De NAUTIZ X1 ultra-robuuste smartphone wordt nu verzonden 
 
[Lidköping, Zweden, 19 december 2013.] De Handheld Group, een snelgroeiende fabrikant van robuuste, 
mobiele computers, pda's en smartphones is begonnen met het verzenden van de Nautiz X1. De lang 
verwachte Nautiz X1 is de meest robuuste smartphone voor zakelijk gebruik ter wereld — hij is 
waterdicht, stofvrij, schokbestendig en bestand tegen extreme temperaturen, maar anderzijds is hij ook 
dun, licht en knap ontworpen voor gebruik op het werk en in de vrije tijd. 
 
De Nautiz X1 wordt nu verzonden naar klanten over de hele wereld. De belangstelling voor de ultra-robuuste 
smartphone van Handheld is enorm en de eerste reeksen zijn al volledig uitverkocht.  
 
De Nautiz X1 maakt deel uit van de Nautiz-productfamilie van robuuste en ultra-robuuste pda's en smartphones. 
Hij heeft een IP67 ingress protection rating, wat betekent dat hij volledig stof- en waterdicht is en bestand tegen 
onderdompeling in water, en hij voldoet ook aan de strenge MIL-STD-810G militaire testnormen voor 
bestendigheid tegen vocht, trillingen, schokken en extreem hoge en lage temperaturen.  
 
"Als bedrijf dat zich specialiseert in robuuste computers, weten we dat onze klanten verwachten dat al onze 
producten van binnen en van buiten robuust zijn gebouwd. De Nautiz X1 vormt daarop geen uitzondering - hij 
wordt geleverd met de betrouwbaarheid en de duurzaamheid van een ultra-robuuste computer," zegt Product 
Manager Johan Hed van de Handheld Group. "Mensen maken steeds meer gebruik van hun smartphone, altijd 
en overal, en ze verwachten altijd en overal, en in alle omgevingen en weersomstandigheden  mobiliteit en 
connectiviteit. De Nautiz X1 ultra-robuuste smartphone is een vanzelfsprekende keuze, en hij is ontworpen om 
dergelijke uitdagingen aan te kunnen.  
 
"Dit is de meest robuuste smartphone ooit," zegt Jerker Hellström, CEO van de Handheld Group. "Er is een 
enorme vraag naar echt robuuste smartphones bij veldprofessionals en liefhebbers van outdooractiviteiten die 
voortdurend connectiviteit willen. We zijn heel blij met de grote respons die dit product krijgt." 
 
De Nautiz X1 is dun en licht, met een gewicht van minder dan 180 gram. Hij is voorzien van een speciaal 4 inch 
aanraakscherm dat ook in zonlicht goed leesbaar is en beschikt over ultra-duurzaam Gorilla® Glass. Hij werkt op 
een krachtige 1 GHz  dual-core processor en heeft 1 GB RAM. Hij is uitgerust met Bluetooth, Wi-Fi, een kompas, 
een professionele u-blox GPS-ontvanger en een 5-megapixelcamera. De Nautiz X1 wordt geleverd met het 
besturingssysteem Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) of Windows Embedded Handheld 6.5, en draait op GSM- 
en CDMA-netwerken. Dankzij de verschillende accu-opties werkt hij een volledige dag in de meest veeleisende 
omgevingen. 
 
Hiervindt u persfoto's van de Nautiz X1 robuuste smartphone. 
 
Hiervindt u video's van de Nautiz X1.  
 
Voor informatie over hoe u de Nautiz X1 moet bestellen, kunt u contact opnemen met Handheld, uw IT-
leverancier of uw lokale serviceprovider.  
 
Nuttige links 
Nautiz X1 productspecificaties 
Nautiz X1 persfoto's 
Video's Nautiz X1 
Handheld Group 

Handheld productassortiment 
Wat betekent robuust? 
 
Tweet dit: De NAUTIZ X1 ultra-robuuste smartphone van Handheld wordt nu verzonden 

http://www.handheldbenelux.com/regions/nl/press-releases-view.asp?id=1486 
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Over Handheld 
De Handheld Group is een fabrikant van robuuste mobiele computers, PDA's en smartphones. Handheld en zijn 
partners wereldwijd leveren complete mobiele oplossingen voor bedrijven in sectoren als geomatica, logistiek, 
bosbouw, openbaar vervoer, nutsvoorzieningen, de bouwsector, onderhoud, mijnbouw, het leger en de 
beveiliging. De Handheld Group uit Zweden heeft lokale kantoren in Finland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, 
Italië, Duitsland, Zwitserland, Australië en de VS. Voor meer informatie, zie www.handheldgroup.com  
 
Mediacontact:  
Sofia Löfblad, Marketing Director, Handheld Group, Zweden: +46 510 54 71 70 
 
 

 


