
Handheld tuo markkinoille uuden erityislujitetun Android-tabletin, Nautiz X6:n 

[Lidköping, Ruotsi, 30. tammikuuta 2019.] Alan johtava lujitettujen kannettavien tietokoneiden ja tablettien 
valmistaja Handheld Group ilmoitti tänään tuoteuutuudesta, NAUTIZ X6:sta. Se on erityislujitettu phablet-

laite – puhelimen ja tabletin yhdistelmä – jossa yhdistyvät tabletin suuren näytön toiminnot sekä lujitetun 
matkapuhelimen liikkuva suorituskyky.  
 

Uusi Nautiz X6 -Android-puhletti on tarkoitettu erityisesti teollisiin ja kenttäympäristöihin, joissa luotettavuus 

haastavissa olosuhteissa ja ammattikäyttäjien tarvitsemat erikoislisävarusteet ovat ehdottomia edellytyksiä. MaxGo-

Android-ohjelmistopaketti, IP67-suojausluokitus ja kevyt, erittäin helposti mukana kulkeva rakenne tekevät Nautiz 

X6:sta käytännöllisyyden ja tuottavuuden yhdistävän tehopaketin.  

Erityislujitettu uusi Nautiz X6 sisältää lukuisia huippuominaisuuksia: 

 auringonvalossa luettavissa oleva 6 tuuman kapasitiivinen monikosketusnäyttö, joka on erityiskarkaistua 

Gorilla-lasia 

 IP67-kotelosuojausluokka, joka takaa vesi- ja pölytiiviyden ja laajan käyttölämpötila-alueen 

 8-ydinsuoritin ja Android 8.0 (Oreo) -käyttöjärjestelmä  

 Google GMS for Play Store- ja Google Maps -sovellusten käyttöoikeus 

 4G/LTE-Android-puhelintoiminnot  

 erinomainen u-blox NEO-M8N -vastaanotin, jolla voi navigoida tarkasti GPS-, GLONASS-, Galileo- tai 

BeiDou-järjestelmien avulla 

 kaksi kameraa: 13 megapikselin takakamera ja 5 megapikselin etukamera 

 lisävarusteena saatava korkealaatuinen erittäin nopea 2D-kuvauslaite 

 useita lisävarusteita tehokkaaseen kenttätyöhön useilla eri aloilla. 

 

Nautiz X6:ssa on valmiiksi asennettuna Handheldin oma Android-laitteille tarkoitettu MaxGo-ohjelmistopaketti, joka 

täyttää kenttätyöntekijöiden tiimien erityistarpeet. MaxGo asentaa nopeasti yleisasetukset useisiin laitteisiin ja 

mahdollistaa myös mukautetun sovellusten käytön, mikä sekä tehostaa laitteen käyttöä että tekee siitä 

turvallisempaa. 

 

Nautiz X6 on suunniteltu kaikkein haastavimpiin ulko-oloihin ja teollisuusympäristöihin. Se on lujitettu phablet, joka 

täyttää MIL-STD-810G-standardin tiukat putoamisen, tärinän, kosteuden, äärilämpötilojen ja vaihtelevien ilmanalojen 

kestoa koskevat vaatimukset. Lisäksi 8 000 mAh:n akku kestää pitkien työvuorojen yli myös kovassa käytössä. 

 

”Sotilastason kestävyyden, IP67-kotelosuojausluokituksen ja laajan käyttölämpötila-alueensa ansiosta Nautiz X6 on 

täsmälleen sellainen lujitettu laite, jota asiakkaamme ovat kaivanneet”, kertoo Johan Hed, Handheld Groupin 

tuotehallintojohtaja. ”Olemme saavuttaneet lujitettujen kannettavien laitteiden markkinajohtajan aseman 

kuuntelemalla, mitä asiakkaat todella haluavat. He pyysivät erityislujitettua puhlettia, ja Nautiz X6:n ja sen pieni koko 

ja erinomainen suorituskyky täyttävät täydellisesti heidän tarpeensa.” 

Tuotetta esittelevä verkkoseminaari 
Osallistu kattavaan verkkoseminaariimme, joka esittelee Nautiz X6 phablettia. Ilmoittaudu täällä. 
 
Saatavuus 
Nautiz X6 -tilauksia voi tehdä heti, ja toimitukset alkavat helmikuussa. 

http://www.handheldgroup.com/fi/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX6Launch
http://www.handheldgroup.com/fi/nautiz-x6/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX6Launch
https://www.handheldgroup.com/fi/kestavat-tietokoneet/muut-tuotteet/maxgo/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX6Launch
https://www.handheldgroup.com/fi/miksi-kestavat-tietokoneet/kestavan-testaus/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX6Launch
https://www.handheldgroup.com/fi/miksi-kestavat-tietokoneet/kestavan-testaus/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX6Launch
http://www.handheldgroup.com/webinar/new-product/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX6Launch


 
Hyödyllisiä linkkejä 
NAUTIZ X6:n tekniset tiedot  
Lehdistökuvat 
Tuotevideo 
Tuotetta esittelevään verkkoseminaariin ilmoittautuminen 

Miksi kestävä 
 
Tietoa Handheldista 
Handheld Group on lujitettujen kannettavien tietokoneiden, kämmenmikrojen ja tablettitietokoneiden valmistaja ja 
maailmanlaajuinen toimittaja. Handheld ja sen yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa toimittavat täydellisiä 
mobiiliratkaisuja mm. geomatiikan, logistiikan, metsänhoidon, joukkoliikenteen, kunnallistekniikan, rakennusten, 
huoltoalan, kaivosteollisuuden, turvallisuus- ja sotilastoiminnan alalla toimiville yrityksille. Ruotsalaisella Handheld 
Groupilla on paikallisia toimipisteitä Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Italiassa, 
Saksassa, Sveitsissä, Australiassa ja Yhdysvalloissa. Lue lisää osoitteessa www.handheldgroup.com/fi/. 

 
Median yhteyshenkilöt:  
Sofia Löfblad, markkinointipäällikkö, Handheld Group, Ruotsi: +46 510 54 71 70 
Juhani Salas, toimitusjohtaja, Handheld Finland, +358 50 441 7705 
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