
Handheld เปิดตวั “Nautiz X41” อปุกรณ์แอนดรอยดพ์นัธุแ์กรง่รุน่ใหม ่
เพิม่ประสทิธภิาพการท างานถงึขดีสดุ 
 

ลดิโคปิง, สวเีดน--4 มนีาคม 2563--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
Handheld Group ผูน้ าดา้นการผลติคอมพวิเตอรพ์กพาสดุทนทาน ประกาศเปิดตัว NAUTIZ X41 

อปุกรณ์แอนดรอยดพ์ันธุแ์กร่งทีพ่ัฒนาขึน้เพือ่คนท างานในอตุสาหกรรมโลจสิตกิส ์คลังสนิคา้ 
สาธารณูปโภค บรกิารภาคสนาม ขนสง่สาธารณะ และการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ NAUTIZ X41 
มาพรอ้มสดุยอดความทนทาน เครือ่งสแกนบารโ์คด้ 1 มติ/ิ2 มติ ิและคยีบ์อรด์จรงิ 
(ไมใ่ชค่ยีบ์อรด์บนหนา้จอ) 
ชว่ยใหก้ารรวบรวมขอ้มลูในสภาพการท างานสดุทรหดเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเชือ่ถอืได ้

 
สามารถดขูา่วประชาสมัพันธใ์นรูปแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่

https://www.multivu.com/players/uk/8698051-handheld-introduces-nautiz-x41/ 
 
Nautiz X41 คอือปุกรณ์พกพาอเนกประสงคท์ีม่ขีนาดเลก็และน ้าหนักเบา 

ออกแบบมาเพือ่การเก็บขอ้มลูภาคสนามและการสือ่สารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
พรอ้มความสามารถในการกนัน ้าและฝุ่ นระดับ IP65 

 
“อปุกรณ์แอนดรอยดส์ว่นใหญใ่นตลาดไมม่คียีบ์อรด์ แต ่Nautiz X41 มาพรอ้มคยีบ์อรด์จรงิ 23 ปุ่ ม 

รวมถงึปุ่ มลดัและปุ่ มสแกน รองรับการป้อนขอ้มลูอยา่งรวดเร็วและมปีระสทิธภิาพ” โจฮัน เฮ็ด 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบรหิารผลติภัณฑข์อง Handheld Group กลา่ว 
“นอกจากนัน้ยังมเีครือ่งสแกนบารโ์คด้ใหเ้ลอืกทัง้ 1 มติ ิและ 2 มติ ิ
จงึท างานสแกนไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ” 

 
คณุสมบตัมิาตรฐานของ Nautiz X41 ประกอบดว้ย 
 
- หน่วยประมวลผล 8-core ทรงพลัง พรอ้ม RAM ขนาด 4 GB และหน่วยความจ า 64 GB 
- ผา่นการรับรอง Android 9.0 และ Google GMS ท าใหส้ามารถใชง้านแอปตา่ง ๆ ของ Google 

ซึง่รวมถงึ Play Store และ Google Maps 
- เครือ่งสแกนบารโ์คด้ 1 มติ ิหรอื 2 มติคิวามเร็วสงู พรอ้มฟังกช์นัสแกนแบบ High Density (HD) 
- คยีบ์อรด์จรงิ 23 ปุ่ ม พรอ้มปุ่ มลดัและปุ่ มสแกน 
- ตัวรับสญัญาณ GPS รองรับการน าทางดว้ยระบบ GPS, GLONASS, Galileo หรอื BeiDou 
- ฟังกช์นัโทรศัพทร์ะบบแอนดรอยด ์4G/LTE และอนิเทอรเ์น็ตความเร็วสงู 
- รองรับ NFC, BT 5.0 LE และ Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac 
- กลอ้งความละเอยีด 8 ลา้นพกิเซล พรอ้มระบบออโตโ้ฟกัสและแฟลช 
- หนา้จอคาพาซทิฟีขนาด 4 นิว้ พรอ้มกระจก Gorilla Glass มองเห็นไดช้ดัเจนแมอ้ยูก่ลางแดดจา้ 

ใชง้านไดแ้มเ้ปียกฝนและใสถ่งุมอื 
- กันน ้าและฝุ่ นระดับ IP65 ผา่นการทดสอบมาตรฐานทางการทหาร MIL-STD-810G 

และใชง้านไดใ้นชว่งอณุหภมู ิ-20 ถงึ 60 องศาเซลเซยีส (-4 ถงึ 140 องศาฟาเรนไฮต)์ 
 
“อปุกรณ์น้ีผสานความคลอ่งตัว ความทนทาน และฟังกช์นัส าหรับการใชง้านภาคสนามอยา่งแทจ้รงิ 

จงึเป็นผลติภัณฑท์ีล่กูคา้จ านวนมากเรยีกรอ้งมานาน” โทมัส ลอฟบลาด ซอีโีอของ Handheld Group กลา่ว 
“Nautiz X41 มฟัีงกช์นัเพยีบและแข็งแกร่งสดุยอด” 

 
ซอฟตแ์วรแ์ละอปุกรณ์เสรมิ 
Nautiz X41 มาพรอ้มซอฟตแ์วรจ์ัดการอปุกรณ์มอืถอืฟร ีMaxGo software suite 

ทีช่ว่ยใหอ้ปุกรณ์ตา่ง ๆ ใชง้านร่วมกันไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถตัง้คา่การใชง้านไดต้ามตอ้งการ 

https://www.handheldgroup.com/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch
https://www.multivu.com/players/uk/8698051-handheld-introduces-nautiz-x41/
https://www.handheldgroup.com/handheld-rugged-mobile-computers/rugged-handhelds/nautiz-x41/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch
https://www.handheldgroup.com/maxgo/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NautizX41Launch


นอกจากนี้ อปุกรณ์เสรมิมากมายของ Nautiz X41 
ยังท าใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งหลากหลายมากขึน้และมปีระสทิธภิาพ 

 
การวางจ าหนา่ย 
สามารถสัง่ซือ้ Nautiz X41 ไดแ้ลว้วันน้ี โดยสนิคา้จะพรอ้มสง่ในเดอืนเมษายน  
 
ลงิกท์ีเ่ป็นประโยชน ์
สเปคของ Nautiz X41: https://www.handheldgroup.com/handheld-rugged-mobile-

computers/rugged-handhelds/nautiz-x41/ 
ภาพส าหรับสือ่มวลชน: https://www.handheldgroup.com/news/pressroom/nautiz-x41/ 
วดิโีอผลติภัณฑ:์ https://www.youtube.com/watch?v=3u-EuhSRxHI&feature=youtu.be 
อปุกรณ์เสรมิ: https://www.handheldgroup.com/handheld-rugged-mobile-

computers/accessories/ 
คอมพวิเตอรแ์กร่งจรงิเป็นอยา่งไร: https://www.handheldgroup.com/why-rugged-handheld-

computers/ 
เกีย่วกับ Handheld: https://www.handheldgroup.com/about-handheld/the-handheld-

history/ 
 
เกีย่วกบั Handheld 
Handheld Group คอืผูผ้ลติและจัดจ าหน่ายคอมพวิเตอรพ์กพา แท็บเลต็ 

และอปุกรณ์มอืถอืทีแ่ข็งแรงทนทานเป็นพเิศษ Handheld 
และตัวแทนจ าหน่ายทัว่โลกน าเสนออปุกรณ์พกพาหลากหลายรูปแบบใหแ้กผู่ป้ระกอบธรุกจิในอตุสาหกรรมต่
าง ๆ อาท ิภมูสิารสนเทศ โลจสิตกิส ์ป่าไม ้ขนสง่มวลชน สาธารณูปโภค การกอ่สรา้ง การซอ่มบ ารุง 
การท าเหมอืงแร่ การทหาร และการรักษาความปลอดภยั ทัง้น้ี Handheld Group มสี านักงานใหญใ่นสวเีดน 
และมสี านักงานสาขาอยูใ่นฟินแลนด ์สหราชอาณาจักร เนเธอรแ์ลนด ์อติาล ีเยอรมนี สวติเซอรแ์ลนด ์
ออสเตรเลยี และสหรัฐอเมรกิา สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่www.handheldgroup.com  

 
รูปภาพ -

 https://mma.prnewswire.com/media/1096436/Handheld_Group_NAUTIZ_X41_Android.jpg 
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