
Tablet Caterpillar® T20: odporny tablet sprawdzający się w trudnych warunkach pracy (Centrum 
Prasowe) 
 
MONACHIUM i READING, Anglia, 31 sierpnia 2017 r. /PRNewswire/ - Firma Caterpillar po raz pierwszy 
wprowadza na rynek swój pierwszy odporny tablet w cenie 649 EUR (z VAT). Odporny tablet działający 
na systemie operacyjnym Windows 10 oraz posiadający funkcję LTE został specjalnie opracowany dla 
osób oraz sytuacji, które wymagają niezwykle trwałego urządzenia.   
   
Niezwykle odporny: stworzony do pracy w najbardziej niesprzyjających warunkach  
 
Tablet posiada certyfikat stopnia ochrony IP67 i jest wodoodporny przez 30 minut na głębokości jednego 
metra; wykazuje odporność na działanie wilgoci, piasku, pyłu oraz spełnia wysokie wymogi normy 
wojskowej MIL SPEC 810G. Jest odporny na upadki z wysokości 1,8 metra, wibracje, działanie cieczy 
oraz mgły solnej oraz wytrzymuje ekstremalne wartości ciśnienia powietrza. Odporny tablet charakteryzuje 
się niesamowitą wydajnością, nawet w najgorszych warunkach pogodowych oraz ekstremalnie niskich lub 
wysokich temperaturach. 
 
„Dzięki tabletowi Caterpillar T20 spełniamy prośby naszych klientów o odporny tablet, którego będą mogli 
używać w każdej sytuacji i każdych warunkach pogodowych. Nasi klienci pracują w budownictwie, 
produkcji, logistyce oraz transporcie, czyli branżach, w których niewątpliwie istnieje zapotrzebowanie na 
wytrzymałe tablety” - mówi Peter Stephens, dyrektor generalny Grupy Bullitt, globalnego licencjobiorcy 
mobilnego Caterpillar. 
 
Nowy, odporny tablet T20 jest idealny do użytku w miejscach, w których wystąpić mogą ekstremalne 
warunki pogodowe uniemożliwiające poprawne działanie tradycyjnych tabletów, takie jak duże wahania 
temperatury i ciśnienia powietrza; działania czynników zewnętrznych, takich jak piasek, pył, skażone 
ciecze oraz mgła solna. Zastosowanie znajduje m.in. w lotnictwie, budownictwie tuneli oraz górnictwie, 
energetyce i spedycji. 
 
Opakowanie zawiera praktyczny pasek na ramię, kabel mikro USB 3.0, ładowarkę, skróconą instrukcję 
użytkownika oraz kartę gwarancyjną. 
 
Aktualne informacje na temat tabletu Caterpillar T20 można otrzymywać po zarejestrowaniu się na stronie 
http://www.catphones.com  
 
SPECYFIKACJA 
 
Wymiary:                  220 x 143 x14 mm 
 
Waga:                       650 g 
 
Wyświetlacz:             8" (203,2 mm), szkło Gorilla®-glass, 
 
                                  800 x 1280 IPS LCD 
 
Bateria:                      7500 mAh (niewymienna) 
 
Aparat fotograficzny: Aparat fotograficzny z tyłu 5 MP 
 
                                   Aparat fotograficzny z przodu 2 MP 
 
Pamięć:                      2 GB RAM, 64 GB ROM 
 
Procesor:                    Intel® Atom Z8350 (czterordzeniowy) 
 
                                   1,44 GHz 
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System operacyjny:    Microsoft® Windows 10 
 
Sieć:                           LTE SIM 
 
                                   4G: LTE Kategoria 4 
 
                                   Pasma,1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 
 
                                   3G: HSPA, R9 
 
                                   Pasma: 1, 2, 5, 8 
 
                                   2G: GSM, GPRS, EDGE (klasa 12) 
 
                                   Pasma: 2, 3, 5, 8 
 
                                  Maksymalna prędkość przesyłu danych: 50 Mbps 
 
                                  Maksymalna prędkość pobierania danych: 150 Mbps 
 
Łączność:                  Kabel zasilający USB 3.0 
 
                                  Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n) 2,4 GHz/5GHz 
 
                                  Bluetooth® 4.1 
 
                                  Mini-HDMI, złącze wyjścia wideo (Video Out) 
 
Lokalizacja                GPS Glonass 
 
Pudełko zawiera:         tablet T20, ładowarkę, kabel micro USB 3.0, pasek na ramię, skróconą instrukcję 
użytkownika, kartę gwarancyjną 
  
Informacje o urządzeniach i akcesoriach Cat  
 
Marka Cat oznacza zaufanie, trwałość, niezawodność i jakość. Jej wyjątkowy charakter jest obecny we 
wszystkich smartfonach i akcesoriach Cat oferowanych przez Bullitt Mobile Ltd., oferując nieograniczone 
możliwości i niezawodność w zastosowaniach mobilnych. Nasze produkty do komunikacji 
bezprzewodowej tworzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i nigdy zawodzą, 
nawet użytkowników prowadzących bardzo wymagający tryb życia. 
 
Więcej na temat budowy i parametrów telefonów i akcesoriów Cat na stronie: http://www.catphones.com 
 
Informacje o Bullitt Group  
 
Bullitt Group pozwala czołowym światowym markom zaznaczyć swoją obecność w różnych segmentach 
rynku elektroniki użytkowej. Dzięki temu mogą one zwiększyć atrakcyjność i zasięg swojej oferty, 
jednocześnie zyskując nowe długoterminowe źródło dochodów. 
 
Założona sześć lat temu Bullitt Group zaprojektowała, wyprodukowała i wprowadziła do sprzedaży miliony 
telefonów komórkowych, urządzeń audio i powiązanych urządzeń peryferyjnych na terenie ponad 60 
krajów na całym świecie. 
 
Główna siedziba Bullitt Group znajduje się w angielskim Reading. Ponadto firma posiada biura w Tajpej 
(Tajwan), Shenzhen (Chiny) i Nowym Jorku (USA). 
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©2017 Caterpillar. Wszelkie prawa zastrzeżone. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT oraz ich logotypy, 
dekoracje handlowe „Caterpillar Yellow”, „Power Edge”, a także elementy identyfikacji korporacyjnej i 
produktowej użyte w niniejszym materiale stanowią własność handlową firmy Caterpillar i nie mogą być 
używane bez jej zgody. Bullitt Mobile Ltd działa na licencji Caterpillar Inc. 
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