
Cat® เปิดตวัสมารท์โฟนรุน่ใหม ่Cat® S32 ทนทานถงึแกนกลาง 
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Cat® phones เปิดตวั Cat S32 
สมารท์โฟนทนทานสายถกึดว้ยคณุสมบตัสิ าหรับสภาพแวดลอ้มทีร่นุแรงหรอืใชใ้นทีก่ลางแจง้ 
สมารท์โฟนรุน่ใหมน่ีส้บืทอดมรดกจากโทรศพัท ์Cat 
และการวจัิยและพัฒนาในงานดไีซนโ์ทรศพัทพั์นธุแ์กรง่นานนับ 1 ทศวรรษ 
จนกอ่ใหเ้กดิความทนทานทีไ่รคู้ต่อ่กรในราคาทีจ่ับตอ้งได ้

สามารถดขูา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมลัตมิเีดยีไดท้ี:่ https://www.multivu.com/players/uk/8
672451-new-cat-s32-smartphone/ 

Cat S32 เป็นอปุกรณ์ลา่สดุในตระกลูโทรศพัท ์Cat 
มคีวามสมบรูณ์แบบส าหรับใครก็ตามทีต่อ้งการโทรศพัทเ์พือ่ความอยูร่อดในสภาพแวดลอ้มทีร่นุแรง
สดุขัว้ ไมว่า่จะใชท้ างานหรอืใชง้านทั่วไป Cat S32 
ใหมม่อบฟีเจอรเ์ดน่ทีล่กูคา้ในเซกเมนตน์ีใ้หค้วามส าคญั 
โดยเฉพาะอายกุารใชง้านแบตเตอรทีีย่าวนาน คณุสมบตัสิดุแกรง่ระดบัแนวหนา้ในตลาด 
รวมถงึหนา้จอใหญแ่ละสสีนัสดใส 

ลกูคา้มอืถอืของ Cat ตอ้งการโทรศพัทท์ีส่ามารถพึง่พาได ้ซึง่เป็นเหตผุลวา่ท าไม Cat S32 
จงึไดรั้บการออกแบบใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของคณุ โดยมแีบตเตอรใีหญถ่งึ 4,200mAh 
หอ่หุม้ดว้ยบอดีท้นทานทีผ่า่นการรับรองวา่กนัฝุ่ นและน ้าไดด้ว้ยมาตรฐาน IP68 
นอกจากนีย้ังผา่นการทดสอบในน ้าทีค่วามลกึ 1.5 เมตรเป็นเวลา 35 นาท ี
และทดสอบท าตกบนเหล็กจากความสงู 1.8 เมตรหลายครัง้ 
ไมว่า่จะเป็นการตกกระแทกดา้นไหนหรอืมมุไหน รวมถงึการทดสอบ MIL SPEC 810G 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่โทรศพัทส์ามารถทนตอ่ทกุสภาพแวดลอ้ม เชน่เดยีวกบัสมารท์โฟนทกุรุน่ของ Cat 
สมารท์โฟนรุน่ใหมน่ีย้งัถกูน าไปทดสอบการสัน่สะเทอืนและป่ันตวัเครือ่ง 
พน่ละอองเกลอืเพือ่ทดสอบความตา้นทานการกดักรอ่น 
นอกจากนีย้ังถกูสรา้งใหส้ามารถท างานไดใ้นอณุหภมูสิงูและต า่สดุขัว้ 
และทนตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศอยา่งเฉียบพลนั สามารถพกตดิตวัไปไดท้กุที ่
เชือ่มตอ่ไดท้กุเวลา และท างานใหล้ลุว่งไดม้ากขึน้ 

Peter Cunningham รองประธานฝ่ายพอรต์ผลติภณัฑข์อง Bullitt Group กลา่ววา่ “Cat S32 
คอือปุกรณ์ทีท่นทานอยา่งเหลอืเชือ่และเป็นผลติภณัฑใ์หมท่ีย่อดเยีย่มส าหรับไลนส์มารท์โฟนของ 
Cat เทยีบเคยีงกบั Cat S52 ทีบ่างแตแ่กรง่สดุยอด 
เพือ่ชว่ยใหล้กูคา้มทีางเลอืกผลติภณัฑท์ีแ่ทจ้รงิ ขึน้อยูก่บัฟีเจอรท์ีพ่วกเขาใหค้วามส าคญัทีส่ดุ 
ในผลติภณัฑร์ุน่นี ้เราไดอ้ปัเกรดและปรับปรงุฟีเจอรท์กุอยา่ง 
ขณะเดยีวกนัก็ท าใหม้ัน่ใจวา่ความแข็งแกรง่ของ Cat ไมว่า่จะเป็นคณุสมบตักินัน ้า กนัฝุ่ น 
และทนตอ่การตกกระแทกนัน้ ยงัคงเป็นจดุโฟกสัส าคญั” 

Cat S32 ทนทานถงึแกนกลาง โดยมหีนา้จอ 5.5" HD+ 18x9 ป้องกนัการขดีขว่นดว้ยกระจก 
DragonTrail Pro Glass และสามารถดหูนา้จอไดแ้มอ้ยูใ่นทีแ่สงจัด 
ดว้ยทชัสกรนีทีส่ามารถควบคมุไดด้ว้ยนิว้ทีเ่ปียกหรอืสวมถงุมอือยู ่

http://www.catphones.com/en-gb/
https://www.multivu.com/players/uk/8672451-new-cat-s32-smartphone/
https://www.multivu.com/players/uk/8672451-new-cat-s32-smartphone/


สเปคหลกั 

- แบตเตอร ี4,200mAh ทรงพลงั 
- กนัน ้า/ฝุ่ น (IP68) ทดสอบการตกกระแทกบนเหล็กจากความสงู 1.8 เมตร, MIL SPEC 810G 
และกระจก DragonTrail Pro 
- สมารท์โฟนกนัน ้า อยูใ่นน ้าไดล้กึถงึ 1.5 เมตร เป็นเวลา 35 นาท ี
- หนา้จอ 5.5" HD+ 18x9 ส าหรับใชใ้นทีก่ลางแจง้ 
ดว้ยทชัสกรนีทีใ่ชง้านไดด้ว้ยนิว้ทีเ่ปียกหรอืสวมถงุมอือยู ่
- ระบบปฏบิตักิาร Android 10 (อปัเกรดถงึเวอรช์ัน่ 11) 
- RAM 3GB, ROM 32GB, สามารถเพิม่ความจไุด ้(microSD™) 
- ชปิเซต็ Mediatek Helio A20 MT 6761D และหน่วยประมวลผล 1.8GHz quad-core 
- กลอ้งหลงั 13MP, กลอ้งหนา้ 5MP 
- LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi 
- ดไีซนพ์เิศษดว้ยพืน้ผวิเป็นลายรองรับการยดึจับ 
- ตัง้ปุ่ มชอรต์คทัเพือ่ความสะดวกในการใชง้าน เชน่ ฟีเจอร ์Push to Talk (PTT), SOS 
(แอปส าหรับคนท างานคนเดยีว) หรอืเปิดใชง้านไฟฉายหรอืกลอ้งอยา่งงายดาย 
- บลทูธู 5.0, NFC 
- แจ็คหฟัูง 3.5mm 
- แอปและรายการคอนเทนต ์
- Dual SIM – Nano SIM + microSD™ 
- รับประกนัการใชง้าน 2 ปี 
 
สมารท์โฟน Cat® S32 สนนราคาอยูท่ี ่299 ยโูร และจะวางจ าหน่ายผา่นทาง  
www.catphones.com และชอ่งทางรา้นคา้ปลกีและผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่

เกีย่วกบัอปุกรณ์และอปุกรณ์เสรมิของ Cat: 

แบรนด ์Cat ยนืหยดัดว้ยความไวว้างใจ ความทนทาน ความน่าเชือ่ถอื และคณุภาพ DNA ของ Cat 
มอียูใ่นโทรศัพทแ์ละอปุกรณ์เสรมิของ Cat ทกุชิน้ซึง่สรา้งโดย Bullitt Mobile Ltd. 
และมอบประสบการณ์ทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุดว้ยการเคลือ่นทีท่ีม่ัน่คง 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโทรศพัทแ์ละอปุกรณ์เสรมิของ Cat ไดท้ี ่www.catphones.com 

เกีย่วกบั Bullitt Group 

Bullitt Group ชว่ยใหแ้บรนดท์ัว่โลกขยายพอรต์โฟลโิอผลติภัณฑข์องพวกเขาสูห่มวดใหม ่ๆ 
โดยเฉพาะตลาดอปุกรณ์เชือ่มตอ่ เราออกแบบ ผลติ ท าการตลาด 

และจ าหน่ายผลติภณัฑภ์ายใตใ้บอนุญาตส าหรับพารท์เนอรแ์บรนดข์องเรา 

Bullitt Group กอ่ตัง้ขึน้ในปี 2009 โดยไดอ้อกแบบ ผลติ และจัดจ าหน่ายโทรศพัทม์อืถอื 
ผลติภณัฑอ์อดโิอ อปุกรณ์เชือ่มตอ่อืน่ ๆ และผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งหลายลา้นชิน้ใหก้บักวา่ 70 
ประเทศทัว่โลก 

Bullitt คอืผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจาก Cat (Caterpillar Inc.) และ Land Rover 
ส าหรับโทรศพัทม์อืถอืและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

http://www.catphones.com/
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.catphones.com%2F&esheet=51196327&newsitemid=20151007005405&lan=en-US&anchor=www.catphones.com&index=6&md5=7658426c8017de8ce742d1a10af431eb


Bullitt Group มสี านักงานใหญอ่ยูใ่นเมอืงเรดงิ ประเทศองักฤษ และมสี านักงานยอ่ยอยูใ่นไทเป 
(ไตห้วนั), เซนิเจิน้ (จนี) และสงิคโปร ์

www.bullitt-group.com  

รปูภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1061107/Cat_S32.jpg   
วดิโีอ: https://mma.prnewswire.com/media/1061111/Cat_S32_smartphone.mp4 

 

ตดิตอ่: Lisa Meakin/ อเีมล: Lisa@bullitt-group.com โทร: +44 7968 363714 

http://www.bullitt-group.com/
https://mma.prnewswire.com/media/1061107/Cat_S32.jpg
https://mma.prnewswire.com/media/1061111/Cat_S32_smartphone.mp4
mailto:Lisa@bullitt-group.com

