
Stworzony, by przetrwać - nowy, wytrzymały 
smartfon Cat® S31 
 

IFA BERLIN, 31 sierpnia 2017 r. /PRNewswire/ - Firma Cat phones przedstawia Cat 
S31, wytrzymałego i mocnego smartfona, który dobrze sprawdza się w trudnych 
warunkach otoczenia, z ekranem zapewniającym optymalny komfort użytkowania w 
bezpośrednim słońcu lub na deszczu, a także wytrzymałą baterię. 
 
Cat S31 jest następcą smartfona Cat S30 przeznaczonego dla osób pracujących w 
wielu różnych branżach przemysłu oraz uprawiających różnego rodzaju sporty, 
których telefony komórkowe narażone są na wiele niebezpieczeństw. Grupa 
docelowa obejmuje klientów z takich branż jak budownictwo, rolnictwo, ochrona i 
mechanika pojazdowa oraz ludzi realizujących swoje pasje poprzez wędrówki piesze, 
wędkarstwo czy jazdę na rowerze. Nowy telefon Cat S31 przynosi liczne 
usprawnienia i kluczowe funkcje, które według badań działu Cat phones są 
szczególnie cenione przez tego rodzaju klientów, szczególnie te związane z 
możliwościami baterii, certyfikowaną wytrzymałością i technologią wyświetlacza. 
 
Osoby korzystające z telefonów Cat potrzebują sprzętu, na którym mogą polegać, 
dlatego model Cat S31 zaprojektowano z myślą o niezawodności. Wyposażony jest 
on w wytrzymałą baterię o pojemności 4000 mAh, solidną obudowę z certyfikatem 
odporności na wodę i kurz IP68, która wykazuje odporność na upadek na beton z 
wysokości 1,8 m. Ponadto urządzenie posiada certyfikat militarny 810G. Cat S31 to 
telefon, który można zabrać wszędzie. Dzięki niemu użytkownik pozostaje cały czas 
w kontakcie, co ułatwia pracę i nie tylko. 
 
W badaniu obejmującym niemal 22 tys. użytkowników telefonów Cat przeszło trzy 
czwarte (76%) ankietowanych stwierdziło, że długi czas pracy baterii jest dla nich 
kluczowy, a 98% uznało że jest to bardzo cenna kluczowa funkcja. Okazało się 
także, że aż 76% ankietowanych uszkodziło swój poprzedni telefon komórkowy i w 
związku z tym doświadczyło frustracji i problemów z użytkowaniem tego często 
jedynego środka komunikacji, jaki mieli pod ręką. Nie było dla nas niespodzianką, że 
94% użytkowników telefonów Cat ceni sobie fakt, że są one odporne na upadki, 
podczas gdy 71% uznało, że kluczowy jest odporny na zarysowania ekran. 
 
„Cat S31 stanowi fundament oferty smartfonów Cat, uwzględniając wszystkie 
poprawki i udoskonalenia, które są ważne dla naszych klientów. Zachowuje on 
wiodące na rynku parametry wytrzymałości, przynosząc jednocześnie dodatkowe 
korzyści ze zwiększonej sprawności baterii i wyświetlacza, a także udoskonaleń w 
aparacie fotograficznym, pamięci i procesorze, które razem zapewniają, że jest on 
stworzony, by przetrwać” - powiedział dyrektor generalny Peter Stephens, dyrektor 
generalny Bullitt Group będącej licencjobiorcą firmy Caterpillar w zakresie produkcji 
urządzeń mobilnych na świecie. 
 
Telefon Cat S31 cechuje niezrównana odporność i wytrzymałość, dzięki której nie 
przestanie działać nawet po najcięższym upadku. Kontynuuje on tradycję 
wytrzymałych konstrukcji Cat, wyróżniając się certyfikatem odporności na wodę i kurz 
IP68 oraz certyfikatem militarnym 810G. Jak wszystkie smartfony z katalogu Cat 
model Cat S41 przeszedł testy odporności na upadek na beton z wysokości 1,8 m, 

https://www.catphones.com/


niezależnie od pozycji urządzenia w chwili uderzenia. Ponadto testy wykazały jego 
odporność na wodę na głębokości 1,2 m przez 35 min. oraz wytrzymałość na szok 
termiczny. Jednocześnie jego jasny 4,7 calowy wyświetlacz zabezpieczony jest 
odpornym na zarysowania ekranem Corning® Gorilla® Glass 3 i zachowuje 
czytelność w bezpośrednim słońcu, a jego funkcje dotykowe działają nawet wtedy, 
kiedy użytkownik ma mokre palce albo nosi rękawiczki. 
 
Podstawowe parametry  
 
- Mocna bateria 4000 mAh 
- Odporność na wodę/pył (IP68), przetestowana odporność na upadek na beton z 
wysokości 1,8 m, certyfikat militarny 810G, ekran Gorilla ® Glass 3 
- Wodoodporny smartfon - zanurzenie na głębokości do 1,2 m przez 35 min. 
- 4,7 calowy wyświetlacz 720p HD dostosowany do użytkowania na zewnątrz, z 
ekranem dotykowym dającym się używać mokrymi palcami i w rękawiczkach 
- Android™ Nougat 
- 2GB RAM, 16GB ROM, z możliwością rozszerzenia pamięci (microSD™) 
- Chipset Qualcomm Quad-Core 1.3GHz Snapdragon  
- Aparat fotograficzny główny 8 MP, aparat fotograficzny przedni 2MP 
- LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi 
- Specjalna faktura zapewniająca wygodne trzymanie w dłoni 
- Programowalne skróty klawiaturowe ułatwiające korzystanie z technologii PTT, 
SOS (aplikacja monitorująca pracownika Lone Worker) albo włączanie latarki lub 
aparatu fotograficznego. 
- Katalog specjalnie przygotowanych aplikacji i treści 
- Dual SIM – Nano 
 
Sugerowana cena detaliczna producenta smartfons Cat S31 to 329 €. Telefon trafi 
do sprzedaży jeszcze w tym roku - będzie go można kupić za pośrednictwem strony 
http://www.catphones.com oraz licznych sklepów detalicznych i operatorów. 
 
Informacje o urządzeniach i akcesoriach Cat  
 
Marka Cat oznacza zaufanie, trwałość, niezawodność i jakość. Ten wyjątkowy 
charakter marki Cat jest obecny we wszystkich smartfonach i akcesoriach Cat 
oferowanych przez Bullitt Mobile Ltd., które zapewniają nieograniczone możliwości i 
solidność w zastosowaniach mobilnych. Nasze produkty do komunikacji 
bezprzewodowej tworzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii 
nigdy cię nie zawiodą, nawet jeśli prowadzisz bardzo wymagający tryb życia. 
 
Więcej o tym, z czego produkowane są telefony i akcesoria Cat na stronie 
http://www.catphones.com  
 
Informacje o Bullitt Group  
 
Bullitt Group pozwala czołowym światowym markom zaznaczyć swoją obecność w 
różnych działach rynku elektroniki użytkowej. Dzięki temu mogą one zwiększyć 
atrakcyjność i zasięg swojej oferty, jednocześnie zyskując nowe długoterminowe 
źródło dochodów. 
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Założona sześć lat temu Bullitt Group zaprojektowała, wyprodukowała i prowadziła 
dystrybucję milionów telefonów komórkowych, produktów audio i powiązanych 
urządzeń peryferyjnych do przeszło 60 krajów na całym świecie. 
 
Główna siedziba Bullitt Group znajduje się w angielskim Reading, a biura firmy 
mieszczą się także w Tajpej (Tajwan), Shenzhen (Chiny) i Nowym Jorku (USA). 
 
http://www.bullitt-group.com  
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