
Tablet Caterpillar T20: odolný tablet do náročných 

pracovných podmienok 

MNÍCHOV a READING, Anglicko, 31. august 2017/PRNewswire/ --  

Caterpillar prináša na trh svoj prvý odolný tablet s odporúčanou cenou 649 EUR (vrátane 

DPH). Odolný tablet s operačným systémom Windows 10 a LTE bol špeciálne vyvinutý pre 

tých, ktorí pracujú v situáciách a na miestach, kde sú potrebné zariadenia, ktoré extrémne 

veľa vydržia. 

Extrémne odolný: vytvorený do tých najnepriaznivejších pracovných podmienok 

Tablet s certifikátom IP67 je vodovzdorný počas 30 minút v hĺbke vody jeden meter, odolá 

vlhkosti, piesku a prachu a spĺňa náročné požiadavky vojenského štandardu na udelenie 

certifikátu MIL SPEC 810.  Vydrží pád z výšky do 1,8 metra, je odolný proti otrasom, 

kvapalinám a soľnej hmle a znáša aj extrémne vysoký tlak vzduchu. Tento odolný tablet 

podáva vynikajúci výkon, dokonca aj v tých najhorších poveternostných podmienkach a vo 

veľmi vysokých či nízkych teplotách. 

„Tabletom Caterpillar T20 vychádzame v ústrety žiadosti našich zákazníkov o odolný tablet, 

ktorý môžu používať v každej pracovnej situácii a v každom počasí. Naši zákazníci pracujú 

v stavebníctve, výrobe, logistike a doprave, kde je jasný záujem o odolné tablety,“ hovorí 

Peter Stephens, CEO spoločnosti Bullitt Group, držiteľa globálnej licencie na mobilné 

technológie značky Caterpillar. 

Nový odolný tablet T20 je tiež ideálny v oblastiach, kde sú občas extrémne podmienky a kde 

by klasický tablet zlyhal. Ide o veľké výkyvy teplôt a tlaku vzduchu, vonkajšie zaťaženie 

spôsobené pieskom, prachom, kontaminovanými kvapalinami a soľnou hmlou. Medzi takéto 

oblasti patria, okrem iného, letecký priemysel, stavba tunelov a baníctvo, energetika 

a doprava. 

Balenie zahŕňa aj praktický popruh na ruku, kábel mikro USB 3.0, nabíjačku, návod na rýchle 

spustenie a záručný list. 

Pre ďalšie aktualizácie o tablete Caterpillar T20 sa zaregistrujte na http://www.catphones.com 
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    Parametre 

 

   

 

    Rozmery:           220 x 143 x 14 mm 

 

    Hmotnosť:             650 g 

 

    Displej:              8" (203,2 mm), ochranné sklo Gorilla Glass, 

 

                          800 x 1280 IPS LCD 

 

    Batéria:              7500 mAh (nevyberateľná) 

 

    Fotoaparát:            5 MP predný fotoaparát 

 

                           2 MP zadný fotoaparát 

 

    Pamäť:                2 GB RAM, 64 GB ROM 

 

    Procesor:             Intel® Atom Z8350 (štvorjadrový) 

 

                          1,44 GHz 

 

    Operačný systém:      Microsoft® Windows 10 

 

    Sieť:              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 (trieda 12) 

 

                          Pásma: 2, 3, 5, 8 

 

                          Maximálna rýchlosť odosielania: 50 Mbps 

 

                          Maximálna rýchlosť sťahovania: 150 Mbps 

 

    Konektivita:          USB 3.0 D/C 

 

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

 

                          Bluetooth 4.1 

 

                          Mini-HDMI, Video Out 

 

    Lokalizácia:         GPS Glonass 

 

    V balení:            tablet T20, nabíjačka, kábel mikro USB 3.0,                        

                         popruh na ruku, návod na rýchle spustenie, záručný 

list 

 

    



O zariadeniach a príslušenstve Cat 

Značka Cat predstavuje dôveru, odolnosť, spoľahlivosť a kvalitu. DNA značky Cat možno 

nájsť v každom mobilnom telefóne a príslušenstve značky Cat, ktoré ponúka spoločnosť 

Bullitt Mobile Ltd. a zabezpečuje tak neobmedzené zážitky s výbornou mobilitou. Naše 

produkty vyrábame na bezdrôtovú komunikáciu s využitím najnovších technológií tak, aby 

spĺňali škálu potrieb náročného životného štýlu a nesklamali vás. 

Pre viac informácií o telefónoch a príslušenstve značky Cat navštívte  

http://www.catphones.com 

O spoločnosti Bullitt Group  

Spoločnosť Bullitt Group umožňuje popredným svetovým značkám vstúpiť do rapídne sa 

rozrastajúcej kategórie spotrebiteľských technológií, čím vytvára väčšiu príťažlivosť 

a súčasne nové dlhodobé príjmové toky. 

Od svojho vzniku pred šiestimi rokmi Bullitt Group navrhla, vyrobila a distribuovala milióny 

mobilných telefónov, audio produktov, iných súvisiacich zariadení a príslušných periférnych 

zariadení do viac ako 60 krajín sveta. 

Hlavné sídlo spoločnosti Bullitt Group je v meste Reading v Anglicku, ďalšie sídla sú 

v Tchaj-peji (Taiwan), Šen-čene (Čína) a New Yorku (USA). 

©2017 Caterpillar. Všetky práva vyhradené. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ich 

príslušné logá, „Caterpillar Yellow“, obchodný dizajn „Power Edge“ ako aj tu použité 

označenie spoločnosti a produktov sú ochrannými známkami spoločnosti Caterpillar a nesmú 

byť použité bez jej súhlasu. Bullitt Mobile Ltd je držiteľom licencie na mobilné technológie 

značky Caterpillar Inc. 

Kontakty:   

Havana Orange GmbH 

Kathrin Geisler 

Birkenleiten 41 

D-81543 München 

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

E: catphones@havanaorange.de 
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