
Dela kraften med den nya, robusta 

smartphonen Cat® S41 

IFA BERLIN, 31 augusti 2017/PRNewswire/ --  

Cat phones introducerar Cat S41, en robust och tålig smartphone med ett stort och kraftfullt 

batteri så att du kan hålla dig uppkopplad oavsett vilka utmaningar du står inför. 

Cat S41 är efterträdaren till Cat S40-smarttelefonen, 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 reparation av fordon, 

eller njuter av aktiviteter som vandring, fiske och cykling. Nya Cat S41 är fullspäckad med 

uppgraderingar och viktiga funktioner som Cat Phones undersökningar visar att dess kunder 

verkligen värdesätter, särskilt kring batterikapacitet, stryktålighet och displayteknik. 

Kärnan av Cat S41 utgörs av ett kraftfullt batteri på 5000 mAh som ger upp till 44 dagars 

passningstid eller upp till 38 timmars taltid vilket kommer väl till pass när du befinner dig på 

ställen där du inte kan ladda din enhet. Det är tillräckligt kraftfullt för att även ladda andra 

enheter och tillbehör med hjälp av funktionen Battery Share som förvandlar din telefon till en 

powerbank.  

Med hjälp av USB-kopplingen till Battery Share som medföljer kan Cat S41 ladda en annan 

enhet eller ett annat tillbehör, tills en av användaren angiven reserverad batterinivå kvarstår på 

S41:an. Denna nivå ställs in via ett användarvänligt skjutreglage i en app. Detta garanterar att 

användaren har kontroll och kan använda sin enhet som powerbank utan att ständigt behöva 

kontrollera att den behåller tillräcklig kapacitet för eget behov. 

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 sin tidigare mobiltelefon och upplevt 

frustrationen och att skadorna orsakat användbarhetsproblemen på vad som ofta är deras enda 

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

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

ˮCat S41 är en smartphone utan kompromisser som verkligen lämpar sig för de tuffa miljöer som 

våra kunder använder sina mobiler i. Vi har varit noga med att lyssna och bygga på det vi vet är 

viktigast för dem vilket har resulterat i S41, en kraftfull robust smartphone med ett enormt, 

delbart batteri som rätt och slätt uppfyller dessa kravˮ, säger Peter Stephens, VD för Bullitt 

Group, global mobillicenstagare för Caterpillar. 

Cat S41 bygger vidare på Cat-telefonernas arv 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 S41 

utformad för att klara upprepade falltest på betong från 1,8 meter, från alla vinklar. Den är också 

testad för vattentäthet på upp till 2 meter vatten i en hel timme och kan klara värmechocker. 

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


Samtidigt är dess stora och klara 5-tums HD-skärm skyddad av det senaste reptåliga Corning® 

Gorilla® Glass 5 och kan läsas i direkt solljus med en pekskärm som kan styras med våta fingrar 

eller när man bär handskar. Cat S41 har dessutom en kamera som kan användas under vatten. 

Viktiga specifikationer  

 Stort batteri (5000 mAh) med upp till 44 dagars passningstid eller 38 timmars taltid med 

3G. Kan ladda andra enheter och tillbehör med powerbankfunktionen Battery Share – 

sladd medföljer 

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

skyddad av Gorilla ® Glass 5 

 Android™ Nougat 

 3 GB RAM, 32 GB ROM. Utökningsbart minne (microSD™ upp till 2 TB) 

 MediaTek octa-core 2,3 GHz chipset 

 13 MP huvudkamera med LED-blixt, autofokus med PDAF, 8 MP frontkamera, båda 

med undervattensfunktion 

 LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi 

 Superklar 5-tums FHD-skärm optimerad för utomhusbruk med pekskärm som kan 

användas med våta fingrar eller handskar 

 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 

 Utvalda appar och innehållskatalog 

Smarttelefonen Cat S41 har ett rekommenderat återförsäljningspris på 449 euro och kommer att 

vara tillgänglig att beställa från den 31 augusti 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 för 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 in i den snabbväxande kategorin 

konsumentteknik genom att skapa en bredare kundattraktion och samtidigt nya långsiktiga 

inkomstflöden. 

http://www.catphones.com/
http://www.catphones.com/


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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