
 

 
แฮนดเ์ฮลด ์เปิดตวั “Nautiz X4” คอมพวิเตอรพั์นธุแ์กรง่รุน่ใหมล่า่สดุสําหรับคนทํางานนอกสถานที ่
 
 ลดิโคปิง, สวเีดน - - 18 ก.พ. 2557 - - พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
 แฮนดเ์ฮลด ์กรุป๊ [http://www.handheldgroup.com] 
ผูนํ้าดา้นการผลติคอมพวิเตอรแ์ละสมารท์โฟนทีแ่ข็งแรงทนทาน ประกาศเปิดตวั Nautiz X4 
[http://www.handheldeurope.com/regions/eu/nautiz-x4.asp] 
คอมพวิเตอรอ์เนกประสงคข์นาดพกพาทีส่รา้งมาเพือ่คนทํางานนอกสถานทีโ่ดยเฉพาะ 
โดยสามารถเก็บขอ้มลูไดอ้ยา่งน่าเชือ่ถอืและมปีระสทิธภิาพในสภาพแวดลอ้มสดุโหด 
 

Nautiz X4 เป็นคอมพวิเตอรพ์กพาสดุแกรง่ทีม่ขีนาดเล็กและน้ําหนักเบา 
จงึเก็บขอ้มลูภาคสนามไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
คอมพวิเตอรพ์กพารุน่นีอ้อกแบบและพัฒนามาเป็นพเิศษเพือ่คนทํางานนอกสถานทีภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มสดุโหดในอตุ
สาหกรรมตา่งๆ เชน่ การบรหิารโกดงัสนิคา้ ลอจสิตกิส ์การขนสง่ สาธารณูปโภค การบรกิารภาคสนาม 
การรักษาความปลอดภยั และความปลอดภยัสาธารณะ เป็นตน้ 

 
Nautiz X4 มขีนาดเพยีง 156 x 74 x 25.5 มลิลเิมตร (6.1 x 2.9 x 1.0 นิว้) และมน้ํีาหนักเพยีง 330 กรัม 

(11.6 ออนซ)์ จงึเป็นคอมพวิเตอรพ์กพาทีบ่างทีส่ดุและน้ําหนักเบาทีส่ดุตวัหนึง่ในตลาดอปุกรณ์พันธุแ์กรง่ 
และมรีปูลกัษณ์เหมาะกบัการใชง้านภาคสนามอยา่งแทจ้รงิ Nautiz X4 มหีนา้จอทชัสกรนีกนัรอย ความสวา่งสงู 
และมองเห็นชดัเจนแมอ้ยูก่ลางแดดจา้ จงึใชง้านไดด้ใีนสภาพการทํางานทีท่า้ทาย ทัง้ยงัมาพรอ้มกบั 1D laser 
scanner หรอื 2D imager ชว่ยใหก้ารสแกนภาพและสแกนบารโ์คด้เป็นไปอยา่งรวดเร็วและแมน่ยํา 
นอกจากนัน้ยังมกีลอ้ง 5 ลา้นพกิเซล ระบบโฟกสัอตัโนมัต ิและไฟแฟลชแบบแอลอดี ี

 
Nautiz X4 ไดม้าตรฐาน IP65 จากการประเมนิคณุสมบตัดิา้นการป้องกนัฝุ่ นและน้ํา 

[http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/what-is-rugged.asp] 
ซึง่หมายความวา่สามารถป้องกนัฝุ่ นไดอ้ยา่งด ีและป้องกนัน้ําไดร้ะดบัหนึง่ 
โดยสามารถใชเ้ครือ่งไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่ฝีุ่ นปกคลมุรวมถงึเมือ่มฝีนตกหนัก 
และสามารถลา้งทําความสะอาดไดเ้มือ่สกปรก นอกจากนัน้ยังผา่นการทดสอบมาตรฐานทางทหาร MIL-STD-810G 
[http://en.wikipedia.org/wiki/MIL-STD-810] ดา้นความทนทานโดยรวมและการตา้นทานความชืน้ การกระแทก 
การสัน่สะเทอืน การตกหลน่ เกลอื รวมถงึอณุหภมูทิีส่งูหรอืตํา่สดุขดี  

 
“การเก็บรวบรวมขอ้มลูลงอปุกรณ์พกพาตอ้งทําในโกดงัหรอืพืน้ทีก่ลางแจง้ 

และตอ้งทําในทกุสภาพอากาศเป็นเวลานานหลายชัว่โมง บางครัง้อากาศก็หนาวจัด บางครัง้ก็มฝีนหรอืหมิะตก 
ดงันัน้คนทํางานภาคสนามจงึตอ้งการอปุกรณ์คอมพวิเตอรท์ีต่า้นทานสภาพอากาศทีห่ลากหลายได ้
นอกจากนัน้ยังตอ้งจับถนัดมอืและใชง้านงา่ยดว้ย” เจอรเ์กอร ์เฮลลส์ตรอม ซอีโีอของแฮนดเ์ฮลด ์กรุ๊ป กลา่ว 
“เราจงึภมูใิจนําเสนอ Nautiz X4 คอมพวิเตอรพ์กพาพันธุแ์กรง่รุน่ใหมล่า่สดุ 
ซึง่ผสมผสานความคลอ่งตวัและฟังกช์ัน่ทีเ่หมาะกบังานภาคสนามอยา่งแทจ้รงิมาไวใ้นอปุกรณ์ขนาดเหมาะมอืในราคาที่
เยา้ยวนใจ เรามั่นใจวา่ Nautiz X4 
จะเป็นทางเลอืกทีโ่ดดเดน่สําหรับคนทํางานนอกสถานทีใ่นทกุภาคสว่นอตุสาหกรรม” 

 
คอมพวิเตอรพ์กพาสดุแกรง่ Nautiz X4 มเีครือ่งรับสญัญาญจพีเีอสของ u-blox ซึง่ใชนํ้าทางไดอ้ยา่งมอือาชพี 

นอกจากนัน้ยังเชือ่มตอ่ขอ้มลูไดห้ลากหลาย เชน่ 3G และ Wi-Fi เป็นตน้ ขณะเดยีวกนัก็มหีน่วยประมวลผล 1 GHz, 
RAM 512 MB และแฟลชเมโมร ี1 GB พรอ้มระบบปฏบิตักิาร Windows Embedded Handheld 6.5 
สําหรับผูใ้ชง้านในภาคอตุสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึง่ม ีMicrosoft Office Mobile ดว้ย 

 
Nautiz eTicket Pro II เพือ่การตรวจตัว๋โดยสารและเก็บคา่โดยสารอยา่งปลอดภยั 
 
นอกจากนี ้แฮนดเ์ฮลดย์ังเปิดตวั Nautiz eTicket Pro II 

[http://www.handheldeurope.com/regions/eu/nautiz-eticket-pro-II.asp] อปุกรณ์อ-ี
ทกิเก็ตใหมล่า่สดุซึง่พัฒนามาจากแพลตฟอรม์เดยีวกนักบั Nautiz X4 โดย Nautiz eTicket Pro II 
เป็นอปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการตรวจตัว๋โดยสารและเก็บคา่โดยสาร 
ซึง่พัฒนาขึน้เป็นพเิศษเพือ่คนทํางานในภาคการขนสง่สาธารณะโดยเฉพาะ Nautiz eTicket Pro II 
มคีณุสมบตัแิละฟังกช์ัน่ตา่งๆเหมอืนกบั Nautiz X4 เพยีงแตม่กีารตดิตัง้เครือ่งอา่นสมารท์การด์อนัทนัสมัยจาก 
Arcontia [http://www.arcontia.se] ดว้ย เพือ่การตรวจตัว๋โดยสารและเก็บคา่โดยสารอยา่งปลอดภยั ทัง้นี ้
ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่า่นมา แฮนดเ์ฮลดไ์ดนํ้าเสนอผลติภณัฑอ์-ี



 

ทกิเก็ตใหแ้กห่น่วยงานดา้นการขนสง่สาธารณะในเมลเบริน์ ปราก และเฮลซงิก ิ
รวมถงึการรถไฟแหง่ชาตขิองสวเีดนและเนเธอรแ์ลนด ์

 
Nautiz X4 และ Nautiz eTicket Pro II จะไดรั้บการเปิดตวัในงาน IT-TRANS [http://www.it-

trans.org/en/home/homepage.jsp] ซึง่จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่18-20 กมุภาพันธน์ีท้ีเ่มอืงคารล์สรเูออ ประเทศเยอรมน ี
ทา่นสือ่มวลชนสามารถตดิตอ่แฮนดเ์ฮลดเ์พือ่ขอสมัภาษณ์และรับชมการสาธติผลติภณัฑไ์ด ้นอกจากนี ้
ทา่นทีส่นใจสามารถสัง่ซือ้ผลติภณัฑใ์หมข่องแฮนดเ์ฮลดไ์ดท้ันท ีโดยสนิคา้พรอ้มสง่มอบสิน้เดอืนมนีาคมนี ้
 
 ลงิคท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

สเปคของ Nautiz X4 [http://www.handheldeurope.com/regions/eu/nautiz-x4.asp]  
 

สเปคของ Nautiz eTicket Pro II [http://www.handheldeurope.com/regions/eu/nautiz-eticket-pro-
II.asp]  
 

ภาพของ Nautiz X4 [http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide/press-images.asp]  
 

แฮนดเ์ฮลด ์กรุป๊ [http://www.handheldgroup.com/regions/worldwide]  
 

ผลติภณัฑข์องแฮนดเ์ฮลด ์[http://www.handheldeurope.com/regions/eu/product-overview.asp]  
 

ความหมายของความทนทาน [http://www.handheldeurope.com/regions/eu/what-is-rugged.asp]  
 

Tweet this: Handheld Launches the All-New Nautiz X4, the Ultimate Rugged Tool for the Mobile 
Worker http://bit.ly/1fZBG7E 

 
เกีย่วกบั แฮนดเ์ฮลด ์

 
แฮนดเ์ฮลด ์กรุป๊ เป็นผูผ้ลติคอมพวิเตอรพ์กพา พดีเีอ และสมารท์โฟนทีแ่ข็งแรงทนทาน 

แฮนดเ์ฮลดแ์ละพันธมติรทั่วโลกใหบ้รกิารโซลชูัน่เคลือ่นทีแ่บบครบวงจรแกผู่ป้ระกอบธรุกจิในภาคอตุสาหกรรมตา่งๆ 
อาท ิภมูสิารสนเทศ ลอจสิตกิส ์ป่าไม ้ขนสง่มวลชน สาธารณูปโภค การกอ่สรา้ง การซอ่มบํารงุ การทําเหมอืงแร ่
การทหาร และการรักษาความปลอดภยั กลุม่บรษัิทแฮนดเ์ฮลด ์กรุ๊ป ตัง้อยูใ่นสวเีดน และมสํีานักงานสาขาในฟินแลนด ์
สหราชอาณาจักร เนเธอรแ์ลนด ์อติาล ีเยอรมน ีสวติเซอรแ์ลนด ์ออสเตรเลยี และสหรัฐอเมรกิา สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ 
กรณุาเยีย่มชมที ่http://www.handheldgroup.com  
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