
แฮนดเ์ฮลด ์อพัเกรดแท็บเล็ตพันธุอ์ดึ “Algiz 10X” เป็น Windows 8  
 

ลดิโคปิง, สวเีดน--4 ก.พ.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 

แฮนดเ์ฮลด ์กรุป๊ (Handheld Group) ผูนํ้าดา้นการผลติคอมพวิเตอรพ์กพาสดุทนทาน ประกาศอพัเกรด 
Algiz 10X แท็บเล็ตพันธุอ์ดึหนา้จอใหญ ่10 นิว้สําหรับบคุลากรภาคสนาม เป็นระบบปฏบิตักิาร Windows 8 ใหม ่
และใชห้น่วยประมวลผลทีท่รงพลงัมากยิง่ขึน้ ชว่ยใหเ้ปิดเครือ่งและทํางานไดเ้ร็วขึน้ 
ซอฟตแ์วรม์คีวามเสถยีรมากขึน้ และหน่วยประมวลผลมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 2 เทา่ 
 

สามารถชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่ 
 http://www.multivu.com/players/English/7426351-handheld-announces-major-upgrade 
 

(รปูภาพ: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150204/726869) 
 

Algiz 10X ไดค้ะแนน IP65 จากการประเมณิคณุสมบตัดิา้นการป้องกนัสิง่แปลกปลอมภายนอก 
นอกจากนัน้ยังผา่นการทดสอบมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD-810G ดา้นการป้องกนัฝุ่ น น้ํา การสัน่สะเทอืน 
การตกหลน่ รวมถงึอณุหภมูทิีส่งูหรอืตํา่สดุขดี แท็บเล็ตสดุแกรง่ตวันีม้หีนา้จอทชัสกรนีใหญ ่10.1 
นิว้มองเห็นชดัเจน แตน้ํ่าหนักเบาเพยีง 1.3 กโิลกรัม (2.9 ปอนด)์ และบางแค ่32 มลิลเิมตร (1.2 นิว้) เทา่นัน้ 
 

แฮนดเ์ฮลดป์ระกาศอพัเกรด Algiz 10X เป็นระบบปฏบิตักิาร Windows 8.1 Pro ใหม ่
(สามารถดาวนเ์กรดเป็น Windows 7 ไดต้ามตอ้งการ) ซึง่มฟีีเจอรท์ีไ่ดรั้บการปรับปรงุใหด้ขี ึน้ 
เพือ่ชว่ยใหผู้ใ้ชเ้ชือ่มตอ่เขา้กบัเครอืขา่ยคอมพวิเตอรข์องบรษัิท เขา้ใชค้อมพวิเตอรจ์ากอกีเครือ่ง 
เขา้รหสัขอ้มลูและอืน่ๆไดอ้ยา่งงา่ยดาย 
 

"ระบบปฏบิตักิารใหมล่า่สดุจากไมโครซอฟทช์ว่ยใหล้กูคา้เปิดเครือ่งและใชง้านไดเ้ร็วขึน้ 
ซอฟตแ์วรเ์สถยีรมากขึน้ รองรับการใชง้านทชัสกรนีไดด้ขี ึน้ และมขีอ้ดอีืน่ๆอกีมากมาย" คณุโจฮนั เฮ็ด 
ผูอํ้านวยการฝ่ายบรหิารผลติภณัฑข์องแฮนดเ์ฮลด ์กลา่ว 
 

Algiz 10X ใหมย่ังมาพรอ้มกบัโปรเซสเซอร ์Intel quad-core N2930 1.83 GHz อนัทรงพลงั 
ทีส่ามารถเพิม่เป็น 2.16 GHz ได ้โปรเซสเซอรน์ีช้ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการทํางานและลดความรอ้นของเครือ่ง 
และเมือ่เทยีบกบัโปรเซสเซอรร์ุน่กอ่นของ Algiz 10X แลว้ 
โปรเซสเซอรร์ุน่ใหมน่ีม้มีาตรฐานประสทิธภิาพการทํางาน การรองรับแรม จํานวนคอร ์
และประสทิธภิาพการทํางานตอ่วตัตเ์พิม่ขึน้กวา่ 2 เทา่ 
 

"Algiz 10X 
มปีระสทิธภิาพการทํางานเพิม่ขึน้อยา่งมากโดยทีไ่มส่ญูเสยีเวลาทํางานหรอืการออกแบบเชงิกล" คณุเฮ็ดกลา่ว 
"เราไดป้รับปรงุฟีเจอรก์ารสือ่สารไรส้ายใหด้ยี ิง่ข ึน้ โดยนอกจากจะรองรับมาตรฐานไรส้าย 802.11 b/g/n 
บนความถี ่2.4 GHz แลว้ ยังรองรับมาตรฐาน 802.11ac และ 802.11a บนความถี ่5 GHz ดว้ย 
ขณะเดยีวกนัก็รองรับ LTE ซึง่ชว่ยใหก้ารสง่ผา่นขอ้มลูเร็วขึน้ทัง้ตน้น้ําและปลายน้ํา 
รวมทัง้เพิม่ความครอบคลมุของเครอืขา่ยดว้ย" 
 

ฟีเจอรท์ีสํ่าคญัของ Algiz 10X  
 

- โปรเซสเซอร ์Intel quad-core N2930 1.83 GHz อนัทรงพลงั  
- SSD ความจ ุ128 GB สามารถเพิม่ขนาดโดยใช ้microSD 
- DDR3 RAM ขนาด 4 GB 
- ระบบปฏบิตักิาร Windows 8.1 Industry Pro (สามารถดาวนเ์กรดเป็น Windows 7 ได)้ 
- หนา้จอทัชสกรนีใหญ ่10.1 นิว้ และใชเ้ทคโนโลยจีอภาพ MaxView ทีใ่หค้วามสวา่งสงู 
- ไดค้ะแนน IP65 จากการประเมณิคณุสมบตัดิา้นการป้องกนัสิง่แปลกปลอมภายนอก 

และผา่นการทดสอบมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD-810G อนัเขม้งวด 
- รองรับ LTE พรอ้มโมเด็มและเสาอากาศในตวั 
- เครือ่งรับสญัญาณจพีเีอส u-blox(R) และรองรับ WAAS/EGNOS/MSAS 
- เสาอากาศเชือ่มตอ่สําหรับทัง้ GSM และ GPS 
- ชอ่งทางการเชือ่มตอ่ทีห่ลากหลาย ทัง้ WLAN และ BT, USB 2.0 และ USB 3.0, VGA และพอรต์ 

RS232 
 



เชน่เดยีวกบัผลติภณัฑพ์ดีเีอ สมารท์โฟน และคอมพวิเตอรพ์กพาสดุแกรง่รุน่อืน่ๆของแฮนดเ์ฮลด ์Algiz 
10X ก็ไดรั้บการพัฒนาขึน้เป็นพเิศษเพือ่คนทํางานภาคสนามในอตุสาหกรรมตา่งๆ อาท ิภมูสิารสนเทศ โลจสิตกิส ์
การทําป่าไม ้ขนสง่มวลชน สาธารณูปโภค การกอ่สรา้ง การซอ่มบํารงุ การทําเหมอืงแร ่การทหาร 
และการรักษาความปลอดภยั 

 
Algiz 10X รุน่อพัเกรดมวีางจําหน่ายแลว้และสามารถสัง่ซือ้ไดท้ันท ี

 
ลงิคท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

Handheld Group 

Algiz 10X 

Handheld product lineup 

What does rugged mean? 

ทวตี: แฮนดเ์ฮลด ์อพัเกรดแท็บเล็ตพันธุอ์ดึ “Algiz 10X” เป็น Windows 8 [AWAITING LINK] 
  

 
เกีย่วกบั แฮนดเ์ฮลด ์

 
แฮนดเ์ฮลด ์กรุป๊ เป็นผูผ้ลติคอมพวิเตอรพ์กพา พดีเีอ และสมารท์โฟนทีแ่ข็งแรงทนทาน 

แฮนดเ์ฮลดแ์ละพันธมติรทั่วโลกใหบ้รกิารโซลชูัน่เคลือ่นทีแ่บบครบวงจรแกผู่ป้ระกอบธรุกจิในภาคอตุสาหกรรมตา่ง
ๆ อาท ิภมูสิารสนเทศ โลจสิตกิส ์การทําป่าไม ้ขนสง่มวลชน สาธารณูปโภค การกอ่สรา้ง การซอ่มบํารงุ 
การทําเหมอืงแร ่การทหาร และการรักษาความปลอดภยั แฮนดเ์ฮลด ์กรุ๊ป ของสวเีดนมสํีานักงานสาขาในฟินแลนด ์
สหราชอาณาจักร เนเธอรแ์ลนด ์อติาล ีเยอรมน ีสวติเซอรแ์ลนด ์ออสเตรเลยี และสหรัฐอเมรกิา 
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาเยีย่มชมที ่http://www.handheldgroup.com  
 

วดิโีอ: 
http://www.multivu.com/players/English/7426351-handheld-announces-major-upgrade 

           
แหลง่ขา่ว: แฮนดเ์ฮลด ์กรุ๊ป 

 
ขอ้มลูตดิตอ่สําหรับสือ่มวลชน: 
Sofia Lofblad 
ผูอํ้านวยการฝ่ายการตลาด 
แฮนดเ์ฮลด ์กรุป๊ สวเีดน 
โทร: +46-510-54-71-70 
อเีมล: s.lofblad@handheldgroup.com 

 
Amy Urban 
ผูอํ้านวยการฝ่ายการตลาด 
แฮนดเ์ฮลด ์สหรัฐอเมรกิา 
โทร: +1-541-752-0319 
อเีมล: a.urban@handheld-us.com 

 


