
 

NAUTIZ X1, o smartphone ultrarrobusto, já está disponível  

[LIDKÖPING, Suécia, 19 de dezembro de 2013 /PRNewswire/] O Handheld Group, fabricante de 
computadores móveis robustos, PDAs e smartphones que cresce rapidamente, começou a 
disponibilizar o Nautiz X1. O tão esperado Nautiz X1 é o smartphone empresarial mais robusto 
do mundo – à prova de água, à prova de poeira, resistente a golpes e resistente a temperaturas 
extremas e, ainda assim, é fino, leve e foi desenvolvido de maneira inteligente para trabalho e 
lazer. 

Para visualizar o comunicado de imprensa multimídia, acesse:  
http://www.multivu.com/mnr/64174-handheld-ultra-rugged-smartphone-now-shipping  

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131219/659062 ) 

O Nautiz X1 já está disponível para clientes do mundo todo. O interesse no smartphone ultrarrobusto 
da Handheld tem sido enorme, e os primeiros lotes já estão totalmente esgotados. 

O Nautiz X1 faz parte da família de produtos Nautiz de PDAs e smartphones robustos e ultrarrobustos. 
Possui um grau de proteção ambiental IP67, o que significa que é totalmente à prova de poeira e água, 
além de ser capaz de resistir à imersão em água e de cumprir com os padrões rigorosos do teste militar 
MIL-STD-810G de resistência à umidade, vibração, golpes e temperaturas extremamente altas e 
baixas. 

"Como uma empresa especializada em computadores robustos, sabemos que nossos clientes esperam 
que todos os nossos produtos sejam fabricados de forma robusta de dentro para fora. O Nautiz X1 não 
é a exceção – possui a confiabilidade e solidez de um computador ultrarrobusto", afirmou Johan Hed, 
gerente de produto do Handheld Group. "As pessoas utilizam cada vez mais seus smartphones o 
tempo todo, em qualquer lugar, e esperam ter mobilidade e conectividade a qualquer momento, em 
qualquer lugar e em todos os ambientes e condições climáticas. O smartphone ultrarrobusto Nautiz X1 
é uma escolha natural, pois foi desenvolvido para sobreviver a esses desafios." 

"Este é o smartphone mais resistente já fabricado", afirmou Jerker Hellström, diretor geral do Handheld 
Group. "Observamos uma grande demanda por smartphones realmente robustos entre profissionais de 
campo e adeptos das atividades ao ar livre, que desejam estar conectados o tempo todo. Estamos 
felizes por ver a ótima resposta que esse produto recebe do mercado." 

O Nautiz X1 é fino e leve, pesa menos de 180 gramas (6,3 onças). Conta com uma tela capacitiva 
sensível ao toque de 4 polegadas legível na luz solar, com o ultradurável Gorilla® Glass. Opera em um 
potente processador dual-core de 1 GHz e possui memória RAM de 1 GB. Conta com Bluetooth, Wi-Fi, 
uma bússola, GPS profissional u-blox e uma câmera de 5 megapixels. O Nautiz X1 vem com Android 
4.0 (Ice Cream Sandwich) ou com o sistema operacional Windows Embedded Handheld 6.5, e funciona 
tanto em redes GSM como CDMA. As várias opções de bateria permitem um dia completo de trabalho, 
mesmo nos ambientes mais agitados. 

As imagens para a imprensa do smartphone robusto Nautiz X1 estão disponíveis aqui. 

Vídeos do Nautiz X1 podem ser encontrados aqui. 

Para informações sobre como encomendar o Nautiz X1, entre em contato com o Handheld, seu 
fornecedor de TI ou seu prestador de serviços local. 
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Publique no Twitter: O smartphone ultrarrobusto NAUTIZ X1 da Handheld já está disponível 
http://www.handheldlatinamerica.com/regions/pt/press-releases-view.asp?id=1487 

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. 
 
CONTATO:  
Sofia Löfblad, Diretora de Marketing, Handheld Group, Suécia: +46-510-54-71-70 
 

  

 


