
Handheld lança nova versão de seu PDA ultra robusto, o NAUTIZ X9  

[Lidköping, Suécia, 10 de novembro de 2021.] Handheld Group, um fabricante líder de computadores móveis 
robustos, anunciou hoje uma nova versão de seu PDA NAUTIZ X9: um portátil corporativo ultra robusto 
construído para trabalho de campo nos ambientes externos e industriais mais desafiadores. 
 
Com uma plataforma atualizada, o portátil robusto Nautiz X9 para Android roda o Android 11 e é Android Enterprise 
Recommended (AER). Projetado para lidar com as condições mais difíceis, o Nautiz X9 é construído com uma 
carcaça de magnésio resistente. Ele é direcionado para computação móvel e coleta de dados em aplicações 
industriais e de campo onde a confiabilidade é crítica e a robustez é a chave. 

O PDA ultra robusto Nautiz X9 oferece: 

• Robustez MIL-STD 810G para quedas, vibrações, umidade e ampla temperatura operacional. 
• Classificação IP67 para desempenho à prova d'água e de poeira. 
• Uma tela sensível ao toque de 5 polegadas legível à luz do sol com modo para luvas e chuva. 
• Um processador MediaTek de 8 núcleos e alta velocidade com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. 
• Sistema operacional Android 11 com GMS, Android Enterprise Recommended (AER). 
• 4G/LTE, LAN sem fio 802.11 a/b/g/n/ac de banda dupla, 5.0 BT e NFC de baixa energia. 
• Recursos GPS/GLONASS/Galileo integrados como padrão. 
• Câmeras duplas, incluindo traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels. 
• Gerador de imagens 2D opcional de alta qualidade e alta velocidade.  
• Diversos acessórios empresariais. 
• Software MaxGo para aplicar rapidamente configurações personalizadas para implantações maiores. 

 
“O PDA ultra robusto Nautiz X9 cheio de recursos é muito resistente. E com um processador muito mais rápido, a 
atualização para Android 11, mais a certificação AER, é a melhor escolha para empresas que precisam de uma 
ferramenta de trabalho moderna para os ambientes mais difíceis”, disse Johan Hed, Diretor de Gestão de Produtos 
do Grupo Handheld. “A confiabilidade e a robustez do Nautiz X9 agregaram e continuarão a agregar grande valor 
para os usuários de campo em todo o mundo.” 

Disponibilidade 
A nova versão do Nautiz X9 deve começar a ser comercializada neste mês.  
 
Links úteis 
Especificações do NAUTIZ X9  
Imagens da imprensa 
Vídeo de introdução do produto 
O que significa robusto? 
 
Sobre o Handheld  
O Handheld Group é um fabricante e fornecedor global de computadores portáteis, PDAs e tablets robustos. O 
Handheld e seus parceiros em todo o mundo fornecem soluções de mobilidade completas para empresas nos 
setores de geomática, logística, engenharia florestal, transportes e serviços públicos, construção, manutenção, 
mineração, militar e segurança. O Handheld Group, sediado na Suécia, conta com subsidiárias na Finlândia, Reino 

https://www.handheldgroup.com/pt/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX9ReLaunch
https://www.handheldgroup.com/pt/computadores-moveis-robustos-portateis/handhelds-robustos/nautiz-x9/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX9ReLaunch
https://www.handheldgroup.com/pt/computadores-moveis-robustos-portateis/handhelds-robustos/nautiz-x9/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX9ReLaunch
https://www.handheldgroup.com/news/pressroom/nautiz-x9/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX9ReLaunch
https://www.youtube.com/watch?v=eYGGKt9I228
https://www.handheldgroup.com/pt/por-que-computadores-robustos/?utm_source=PRNewsWire&utm_medium=PressRelease&utm_campaign=NX9ReLaunch


Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Suíça, Austrália e Estados Unidos. Para mais informações 
acesse www.handheldgroup.com/pt.  
Contatos   
Amy Urban, diretora de marketing, Handheld-US, EUA: +1-541-752-0319 
Sofia Löfblad, diretora de marketing, Handheld Group, Suécia: +46-510-54-71-70 
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