
O Tablet T20 da Caterpillar®: Um Computador 

Robusto Para condições de Trabalho Difíceis 

 

MUNIQUE e READING, Inglaterra, 31 de agosto, 2017/PRNewswire/-- 

A Caterpillar está a lançar no mercado o seu primeiro computador 

robusto, com um preço estabelecido de 649€ (IVA incluído). O 

computador robusto, com um sistema operativo Windows 10 e LTE, foi 

desenvolvido especialmente para quem trabalha em condições e locais 

onde são necessários aparelhos extremamente duráveis. 

 

Extremamente robusto: criado para as condições de trabalho mais 

adversas 

 

O tablet IP67-certificado é estaque durante 30 minutos a uma 

profundidade de um metro; suporta humidade, areia e poeira e preenche 

os requisitos de resistência para o padrão militar MIL SPEC 810G. é 

resistente a quedas de uma altura até 1,80; a prova de vibração; resistente 

a líquidos e a borrifos de sal e suporta também pressão de ar extrema. O 

tablet robusto apresenta um desempenho excecional, mesmo sob as 

piores condições atmosféricas e temperaturas muito baixas ou muito 

altas. 

 

«Com o Tablet T20 da Caterpillar, estamos a responder aos pedidos dos 

nossos clientes de um tablet robusto que possam utilizar em quaisquer 

condições de trabalho e com todo o tipo de tempo. Os nossos clientes 

trabalham na construção, produção, logística e transportes em que há 

uma necessidade clara de um tablet durável», di Peter Stephens, CEO o 

Bullitt Group, o licenciado global de telemóveis da Caterpillar. 

 

O novo tablet T20 robusto é também ideal em áreas em eu existem 

ocasionalmente condições extremas e onde um tablet tradicional falharia, 

incluindo grandes flutuações de temperatura e de pressão atmosférica; 



agressão externa através de areia, poeira, líquidos contaminados e 

borrifos de sal. Isto inclui entre outros a indústria aeronáutica, construção 

de túneis e trabalho de minas, produção de energia e estaleiros navais. 

 

Na caixa vêm incluídos uma prática alça, um cabo de microfone USB 3.0, 

um carregador, instruções de arranque rápido e um cartão de garantia. 

 

Para mais informações registe-se em Caterpillar T20 Tablet em: 

http://www.catphones.com  

 

 

    Especificações 

    

    Dimensões:           220 x 143 x14 mm 

    Peso:                650 g 

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

vidro, 

                         800 x 1280 IPS LCD 

    Bateria:             7500 mAh (non removable) 

    Câmara:              5 MP Câmara traseira 

                         2 MP Câmara dianteira 

    Memória:             2 GB RAM, 64 GB ROM 

    Processador:         Intel® Atom Z8350 (Quad-

core) 

                         1,44 GHz 

 

    Sistema Operativo    Microsoft® Windows 10  

    Rede:                LTE SIM 

                         4G: LTE Cat 4 

                         Bandas, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 20 

                         3G: HSPA, R9 

                          Bandas: 1, 2, 5, 8 

                          2G: GSM, GPRS, EDGE 

(classe 12) 

                          Bands: 2, 3, 5, 8 

                          Velocidade Máxima de 

Upload:50 Mbps 

http://www.catphones.com/


                          Velocidade Máxima de 

Download: 150 Mbps 

    Conectividade:        USB 3.0 D/C 

                          Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n) 

2,4 GHz/5GHz 

                          Bluetooth® 4.1 

                          Mini-HDMI, Video Out 

    Localização:          GPS Glonass 

    Na caixa:             T20 Tablet, Charger, 

Micro USB 3.0 Cabo,                        

                          Hand Strap, QSG, Cartão 

de Garantia 

 

 

Sobre dispositivos e acessórios Cat 

 

A marca Cat corresponde a confiança, durabilidade, fiabilidade e 

qualidade. O DNA da Cat encontra-se em todos os telemóveis e acessórios 

que a Bullit Mobile Ltd. apresenta e oferece uma experiência em 

dispositivos móveis robustos. Os nossos produtos são criados para 

comunicação sem fios utilizando a mais recente tecnologia para responder 

e uma diversidade de necessidades de um estilo de vida exigente e não 

desiludem. 

 

Para saber mais sobre de que são feitos os telefones e acessórios Cat 

visite: http://www.catphones.com  

 

Sobre o Bullit Group 

 

O Bullit Group permite às principais marcas mundiais entrarem nas 

categorias de tecnologia de consumo num rápido crescimento criando, ao 

mesmo tempo, um atrativo mais alargado e novos fluxos de rendimento a 

longo prazo. 

 

http://www.catphones.com/


Desde a sua formação há seis anos o Bullit Group desenhou, fabricou e 

distribuiu milhões de telemóveis, produtos de áudio, outros dispositivos 

associados e periféricos relacionados para mais de 60 países em todo o 

mundo. 

 

A sede do Bullit Group é em Reading, Inglaterra com escritórios em Taipé 

(Taiwan), Shenzhen (China), Nova Iorque (USA). 

 

©2017 Catterpillar. Todos os direitos reservados. CAT, CATERPILLAR, 

BUILT FOR IT, os respetivos logótipos, «Caterpillar Yellow», o «Power 

Edge» imagem de marca bem como a identidade da empresa e do 

produto aqui usadas, são marcas registadas da Caterpillar e não podem 

ser utilizadas sem autorização. A Bullit Mobile Ltd é uma licenciada da 

Caterpillar Inc. 

 

Contactos: 

Havana Orange GmbH Kathrin Geisler Birkenleiten 41 D-81543 Muenchen 
T: +49-89-92131-51-60 E: catphones@havanaorange.de  
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