
Byggd för att överleva – Cat® S31, en ny 

robust smartphone 

IFA BERLIN, 31 augusti 2017/PRNewswire/ --  

Cat phones lanserar Cat S31, en robust och motståndskraftig  smarttelefon med funktioner för 

tuffa miljöer eller utomhus, däribland en skärm som är optimerad för användning i direkt solljus 

eller under blöta förhållanden och med ett batteri som håller. 

Cat S31 är efterträdaren till smarttelefonen Cat S30, använd av kunder som arbetar inom en rad 

branscher eller deltar i fritidsaktiviteter vilka regelbundet utsätter mobilen för påfrestningar. 

Dessa kunder kommer från branscher som bygg, jordbruk, säkerhet och fordonsreparation, eller 

njuter av aktiviteter som vandring, fiske och cykling. Nya Cat S31 är full med uppgraderingar 

och viktiga funktioner som Cat phones undersökningar visar att dess kunder verkligen 

värdesätter, särskilt kring batterikapacitet, stryktålighet och displayteknik. 

Cat phones-kunder behöver en telefon som de kan lita på vilket är anledningen till att Cat S31 är 

utformad för att fortsätta fungera för dig. Den har ett kraftfullt batteri på 4 000 mAh, inbyggt i ett 

robust vattentätt skydd enligt IP68-klassificering. MIL SPEC 810G-telefonen är dammbeständig 

och skyddar mot fallskador från upp till 1,8 meter på betong och kan hantera alla element. Cat 

S31 är en telefon som du kan ta med dig överallt för att hålla dig uppkopplad och få mer gjort. 

I en undersökning med nästan 22 000 Cat-telefonanvändare sa över tre fjärdedelar (76 %) att en 

lång batteritid var nödvändig för dem, och 98 % såg det som en högt värderad nyckelfunktion. 

Undersökningen visade också att 76 % har skadat tidigare mobiltelefoner och upplevt frustration 

och användbarhetsproblem till följd av dessa skador på vad som ofta är deras enda 

kommunikationsmedel. Föga förvånande värderar 94 % av Cat-telefonägarna att telefon tål fall 

medan 71 % angav att en reptålig skärm är viktigt för dem. 

”Cat S31 utgör grunden för Cats smarttelefonportfölj med uppgraderingar och förbättringar av 

varje funktion som vi vet är viktiga för våra kunder. Den upprätthåller den ledande robusthet som 

våra kunder behöver samtidigt som de kan dra nytta av förbättrad batteri- och skärmprestanda 

samt bättre kamera, minne och processor som tillsammans säkerställer att den är byggd för att 

överleva”, säger Peter Stephens, vd för Bullitt Group, global licensinnehavare för mobiler på 

Caterpillar. 

Cat S31 är robust, motståndskraftig och en verkligt tuff telefon som fortsätter att fungera, oavsett 

vad du utsätter den för. Den bygger vidare på Cat-telefonernas arv av att skapa robusta enheter 

som uppfyller dokumenterade krav på slitstyrka som exempelvis IP68 (vatten- och 

dammtålighet) och MIL SPEC 810G (militär standard). Precis som alla Cat-smartphones i 

sortimentet, är Cat S31 testad för att klara upprepade falltest på betong från 1,8 meter, från varje 

håll. Den är också testad för vattentäthet på upp till 1,2 meter vatten i 35 minuter och kan klara 

värmechocker. Samtidigt är dess ljusa 4,7 tums HD-skärm skyddad av det reptåliga Corning® 

Gorilla® Glass 3 och kan läsas i direkt solljus med en pekskärm som kan styras med våta fingrar 

eller med handskar. 

http://www.catphones.com/en-gb/


Viktiga specifikationer  

 Kraftfullt batteri på 4 000 mAh 

 Vattentät/dammsäker (IP68), falltestad från 1,8 meter på betong, MIL SPEC 810G, 

skyddad av Gorilla ® Glass 3  

 Vattentät smarttelefon – upp till 1,2 meter i 35 minuter 

 4,7 tums 720p HD-skärm optimerad för utomhusbruk med pekskärm som kan användas 

med våta fingrar eller handskar 

 Android™ Nougat 

 2 GB RAM, 16 GB ROM, minnet kan utökas (microSD ™) 

 Qualcomm Quad-Core 1.3 GHz Snapdragon-chipset 

 Bakre kamera 8 MP, frontkamera 2 MP 

 LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi 

 Räfflad design för bättre grepp 

 Programmerbar genvägsknapp som är användbar för Push to Talk (PTT), SOS (app för 

ensamarbete) eller för att enkelt starta ficklampan eller kameran 

 Kuraterade appar och innehållskatalog 

 Dubbla SIM-kort – Nano 

Smarttelefonen Cat S31 har ett rekommenderat återförsäljningspris på 329 GBP och kommer att 

vara tillgänglig att köpa senare i år via http://www.catphones.com samt från flera återförsäljare 

och operatörer. 

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-telefoner och -tillbehör är gjorda av kan du besöka 

http://www.catphones.com 

Om Bullitt Group  

Bullitt Group hjälper världsledande varumärken inom konsumentteknik att uppnå snabb tillväxt 

genom att skapa en bredare efterfrågan och nya långsiktiga inkomstströmmar i processen. 

Bullitt Group har sedan man grundades för sex år sedan designat, tillverkat och distribuerat 

miljontals mobiltelefoner, ljudprodukter, 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) och New York (USA). 

http://www.bullitt-group.com 
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