
Pekplattan Caterpillar® T20: En robust 

pekplatta för tuffa arbetsförhållanden 

MÜNCHEN och READING, England, 31 augusti 2017/PRNewswire/ --  

Caterpillar lanserar sin första robusta pekplatta, med ett listpris på 649 euro (inklusive moms). 

Den robusta pekplattan, som har operativsystemet Windows 10 och LTE, har utvecklats speciellt 

för alla som arbetar i miljöer där extremt slitstarka enheter krävs.     

Extremt robust: framtagen för de mest ogynnsamma arbetsförhållanden  

Den IP67-certifierade pekplattan är vattentät i 30 minuter på en meters djup, tål fukt, sand och 

damm och uppfyller de tuffa kraven för militärstandarden MIL SPEC 810G. Den tål fallskador 

från upp till 1,8 meters höjd, är vibrationssäker, vätske- och saltavstötande samt håller för extremt 

lufttryck. Den robusta pekplattan uppvisar hög prestanda, även under svåra väderförhållanden 

och vid extremt höga eller låga temperaturer. 

ˮMed pekplattan Caterpillar T20 tillgodoser vi våra kunders krav på en robust pekplatta som de 

kan använda i varje arbetssituation och i alla väder. Våra kunder arbetar inom byggbranschen, 

produktion, logistik och transport där det finns en tydlig efterfrågan på en slitstark pekplattaˮ, 

säger Peter Stephens, VD för Bullitt Group, Caterpillars globala mobila licensinnehavare. 

Den nya robusta T20 tablet är också idealisk inom områden där det ibland råder extrema 

förhållanden och där en vanlig pekplatta inte skulle fungeralla. Sådan förhållanden kan vara 

kraftiga växlingar i temperatur och lufttryck, utvärtes slitage genom sand, damm, kontaminerade 

vätskor och saltstänk. Exempel på områden är flygbranschen, tunnelkonstruktion, gruv-, energi- 

och sjöfartsindustrierna. 

En praktisk handledsrem, en mikro-USB 3.0-sladd, en laddare, en snabbguide och en garantisedel 

följer med i kartongen. 

Registrera dig för att få ytterligare nyheter om pekplattan Caterpillar T20 på 

http://www.catphones.com 

 

 

 

 

    SPECIFIKATIONER 

 

   

 

    Dimensioner: 220 x 143 x 14 mm 

 

    Vikt:   650 g 

 

http://www.catphones.com/


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

 

             800 x 1280 IPS LCD 

 

    Batteri:  7500 mAh (ej löstagbart) 

 

    Kamera:  5 MP bakåtriktad kamera 

 

             2 MP framåtriktad kamera 

 

    Minne:   2 GB RAM, 64 GB ROM 

 

    Processor:  Intel® Atom Z8350 (Quad-core) 

 

                1,44 GHz 

 

    Operativsystem: Microsoft® Windows 10 

 

    Nätverk:  LTE SIM 

 

              4G: LTE Cat 4 

 

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

 

              3G: HSPA, R9 

 

              Band: 1, 2, 5, 8 

 

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

 

              Band: 2, 3, 5, 8 

 

              Maximal uppladdningshastighet: 50 Mbps 

 

              Maximal nedladdningshastighet: 150 Mbps 

 

    Anslutning:  USB 3.0 D/C 

 

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

 

                 Bluetooth® 4.1 

 

                 Mini-HDMI, video ut 

 

    Platstjänst: GPS Glonass 

 

    I lådan: T20 pekplatta, laddare, micro-USB 3.0 sladd,                        

             handledsrem, QSG, garantisedel 

 

    

 

 



Om Cat enheter och tillbehör  

Varumärket Cat står för pålitlighet, hållbarhet och kvalitet. Cats DNA återfinns i varje 

mobiltelefon och tillbehör från Cat som saluförs av Bullitt Mobile Ltd. och erbjuder gränslösa 

upplevelser med robust mobilitet. Våra produkter är framtagna för trådlös kommunikation med 

den senaste tekniken för att uppfylla en mängd olika behov vid en krävande livsstil. De kommer 

inte att svika dig.  

För att läsa mer om vad Cat mobiler och tillbehör är gjorda av kan du besöka 

http://www.catphones.com 

Om Bullitt Group  

Bullitt Group hjälper världsledande varumärken in i den snabbväxande kategorin 

konsumentteknik genom att skapa en bredare kundattraktion och samtidigt nya långsiktiga 

inkomstflöden. 

Bullitt Group har sedan bildandet för sex år sedan designat, tillverkat och distribuerat miljontals 

mobiltelefoner, audioprodukter, andra uppkopplade enheter och annan relaterad kringutrustning 

till mer än 60 länder runtom i världen. 

Bullitt Groups huvudkontor ligger i Reading, England med ytterligare kontor i Taipei (Taiwan), 

Shenzhen (Kina), New York (USA). 

©2017 Caterpillar. Alla rättigheter förbehållna. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, deras 

respektive logotyper, färgen "Caterpillar-gul", "Power Edge" trade dress och företags- och 

produktprofiler som används häri, är alla Caterpillars varumärken och får inte användas utan 

tillstånd. Bullitt Mobile Ltd är en licenstagare av Caterpillar Inc. 

Kontakt:   

Havana Orange GmbH 

Kathrin Geisler 

Birkenleiten 41 

D-81543 München 

T: +49 89 92131 51 60 

E: catphones@havanaorange.de 

 

 

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

