
Handheld lanserar ny version av sin mest populära stryktåliga handdator NAUTIZ X6 

[Lidköping, Sverige, den 9 september 2021.] Handheld Group, en ledande tillverkare av stryktåliga mobila datorer, 
lanserar i dag en ny version av sin ultrastryktåliga phablet NAUTIZ X6, - en robust handdator som förenar en 
tablets stora skärm med en stryktålig smartphones smidighet och förmåga att klara alla typer av 
arbetsmiljöer.  
 

I och med en hårdvaruuppdatering får den nya versionen av Nautiz X6 ny plattform, Android 11 som operativsystem 

och blir Android Enterprise Recommended (AER). Nautiz X6 har sedan lanseringen 2019 säkrat platsen som en av 

Handhelds mest framgångsrika produkter. Den kombinerar en slim och ergonomisk design med full stryktålighet och 

är ett tillförlitligt verktyg för mobil personal inom exempelvis byggbranschen, lantmäteri och GIS, service & underhåll, 

logistik, eller räddningstjänst och säkerhet. 

Nautiz X6 kommer med: 

• Android 11 operativsystem med GMS och är Android Enterprise Recommended (AER).  

• En 6-tums kapacitiv multipekskärm med superhärdat Gorilla Glass, fullt läsbar i direkt solljus. 

• IP67-klassning, dvs helt vatten- och dammtät, plus ett stort arbetstemperaturintervall. 

• En 8-kärnig 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon processor med 4 GB RAM och 64 GB lagringsutrymme. 

• Inbyggd GNSS-lösning för exakt navigering med GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou. 

• Två kameror: en 13-megapixels bakåtriktad och en 5-megapixels framåtriktad. 

• Snabb 2D-imager av hög kvalitet som tillval. 

• Ett flertal företagsinriktade tillbehör för yrkesmässig användning.  

• MaxGo Manager, en smart MDM-lösning för snabb hantering och konfiguration av mobila enheter. 

 

”Nautiz X6 har sedan lanseringen varit en av våra bäst säljande enheter. Med en stor display, stryktålighet i militär 

klass, smidig design och pålitlig prestanda är Nautiz X6 exakt den typ av handdator som marknaden efterfrågar”, 

säger Johan Hed, Handheld Groups Director of Product Management. ”Android 11 med en Enterprise 

Recommended certifiering, som i sig är en kvalitetsstämpel, kommer sannolikt att ytterligare driva på efterfrågan”. 

Tillgänglighet 
Den nya versionen av Nautiz X6 kan beställas nu med planerad leveransstart senare i september.  

 
Nyttiga länkar 
NAUTIZ X6 produktspecifikationer  
Fler pressbilder 
Kundlösningar 
Vad innebär stryktålighet? 

 
Om Handheld 

Handheld Group är en svensk tillverkare och global leverantör av stryktåliga mobila datorer, handdatorer och tablets. 

Handheld och partners över hela världen levererar mobilitetslösningar till företag inom geomatik, logistik, skogsbruk, 

kollektivtrafik, byggbranschen, underhåll, gruvdrift, militär och säkerhet. Handheld Group, med huvudkontor i Sverige, 

har dotterbolag i Finland, Storbritannien, Nederländerna, Italien, Tyskland, Schweiz, Australien och USA. Läs mer på 

www.handheldgroup.com/se.  
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