
Tablet Caterpillar® T20: Robustní tablet pro náročné 

pracovní podmínky 

Mnichov / Reading (Anglie) 31. srpna (PROTEXT/PRNewswire) -  

Společnost Caterpillar uvádí na trh svůj první robustní tablet se stanovenou cenou 649 EUR 

(včetně daně z přidané hodnoty). Robustní tablet s operačním systémem Windows 10 a 

technologií LTE byl speciálně vyvinut pro uživatele, kteří pracují v prostředích a na místech, 

kde potřebují extrémně odolné zařízení.     

Extrémně robustní: vytvořen pro nejnáročnější pracovní podmínky  

Tablet s certifikací IP67 je vodotěsný po dobu 30 minut v hloubce jednoho metru. Odolává 

vlhkosti, písku a prachu a splňuje náročné požadavky vojenské normy MIL SPEC 810G. Je 

odolný proti pádu z výšky až 1,8 metru, odolný proti vibracím, tekutinám a solnému postřiku. 

Vydrží také extrémní tlak vzduchu. Robustní tablet poskytuje vynikající výkon i v 

nejnáročnějších povětrnostních podmínkách a při velmi vysokých nebo nízkých teplotách. 

"Tablet Caterpillar T20 vyhovujeme požadavkům našich zákazníků na robustní tablet, který 

mohou používat v jakékoli pracovní situaci a za jakéhokoli počasí. Naši zákazníci pracují v 

odvětví stavebnictví, výroby, logistiky a dopravy, kde je jasná poptávka po trvanlivém 

tabletu," říká Peter Stephens, generální ředitel společnosti Bullitt Group, která je globálním 

držitelem mobilní licence pro společnost Caterpillar. 

Nový robustní tablet T20 je ideální také v oblastech, kde jsou příležitostně extrémní 

podmínky, a kde by tradiční tablety selhaly, a to včetně oblastí s velkými výkyvy teploty a 

tlaku vzduchu a s vnějším působením písku, prachu, kontaminovaných kapalin a solného 

postřiku. To znamená mimo jiné letecký průmysl, stavby tunelů a těžbu, výrobu a přepravu 

energie. 

Součástí balení je praktický ruční řemínek, kabel micro USB 3.0, nabíječka, pokyny pro 

rychlý začátek a záruční karta. 

Zaregistrujte se a získejte další aktualizace o tabletu Caterpillar T20 na adrese 

http://www.catphones.com 

 

 

 

 

    SPECIFIKACE 

 

   

 

    Rozměry:                220 x 143 x14 mm 

 

    Hmotnost:               650 g 

 

    Displej:              8" (203,2 mm), Gorilla®-glass, 

 

                          800 x 1280 IPS LCD 

 

http://www.catphones.com/


    Baterie:              7500 mAh (neodnímatelné) 

 

    Kamera:               Zadní kamera 5 MP 

 

                           Přední kamera 2 MP 

 

    Paměť:               2 GB RAM, 64 GB ROM 

 

    Procesor:            Intel Atom Z8350 (čtyřjádrový) 

 

                          1,44 GHz 

 

    Operační systém:     Microsoft® Windows 10 

 

    Síť:                 LTE SIM 

 

                          4G: LTE Cat 4 

 

                         Pásma, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 

 

                         3G: HSPA, R9 

 

                          Pásma: 1, 2, 5, 8 

 

                          2G: GSM, GPRS, EDGE (třída 12) 

 

                          Pásma: 2, 3, 5, 8 

 

                          Maximální rychlost nahrávání: 50 Mbps 

 

                          Maximální rychlost stahování: 150 Mbps 

 

    Připojení:            USB 3.0 D/C 

 

                          Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n) 2,4 GHz/5 GHz 

 

                          Bluetooth® 4.1 

 

                          Mini-HDMI, Video výstup 

 

    Umístění:             GPS Glonass 

 

    V krabici najdete:    Tablet T20, nabíječku, kabel Micro USB 3.0,                        

                          Ruční řemínek, QSG, záruční kartu 

 

O zařízeních a příslušenství společnosti Cat  

Značka Cat znamená důvěru, trvanlivost, spolehlivost a kvalitu. DNA značky Cat se nachází v 

každém mobilním telefonu Cat a v příslušenství nabízeném společností Bullitt Mobile Ltd., a 

poskytuje zkušenosti s robustní mobilitou bez omezení. Naše produkty jsou navrženy pro 

bezdrátovou komunikaci s využitím nejmodernějších technologií, které splňují nejrůznější 

potřeby náročného životního stylu a nezradí vás.  

Chcete-li se dozvědět více o telefonech a příslušenství Cat, navštivte stránky 

http://www.catphones.com 

http://c/Users/aohare/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/21PHWR04/www.catphones.com


O společnosti Bullitt Group  

Společnost Bullitt Group umožňuje špičkovým světovým značkám vstoupit do kategorie 

rychle se rozvíjejících spotřebitelských technologií, které generují širší zájem a nové 

dlouhodobé toky příjmů. 

Od svého založení před šesti lety společnost Bullitt Group navrhla, vyrobila a dodala na trhy 

do více než 60 zemí světa miliony mobilních telefonů, audio produktů, jiných připojených 

zařízení a souvisejících periferií. 

Sídlo společnosti Bullitt Group se nachází v Readingu v Anglii. Další pobočky mají sídla v 

Taipei na Taiwanu, Shenzhenu v Číně a v New Yorku v USA. 

©2017 Caterpillar. Všechna práva vyhrazena. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, 

příslušná loga, obchodní značka "Caterpillar Yellow" a "Power Edge", stejně jako firemní a 

produktová identita použitá v tomto dokumentu jsou ochranné známky společnosti 

Caterpillar, a nesmí se používat bez jejího souhlasu. Společnost Bullitt Mobile Ltd. je 

držitelem licence společnosti Caterpillar Inc. 

Kontakty:   

Havana Orange GmbH 

Kathrin Geisler 

Birkenleiten 41 

D-81543 Mnichov 

Telefon: +49-89-92131-51-60 

E: catphones@havanaorange.de 

 

mailto:catphones@havanaorange.de

