
Handheld lanserar ny version av sin ultra-stryktåliga handdator NAUTIZ X9  

[Lidköping, Sverige, 10 november 2021] Handheld Group, en ledande tillverkare av stryktåliga mobila datorer, 
lanserar idag en ny version av NAUTIZ X9, - en extremt stryktålig handdator för företag som behöver ett 
robust mobilt verktyg för arbete i de mest krävande av utomhus- och industrimiljöer. 
 
Nautiz X9 har fått en hårdvaruuppdatering och kommer med Android 11 som nytt operativsystem. Enheten blir även 
Android Enterprise Recommended (AER) – en kvalitetsstämpel från Google. Byggd med ett superstarkt 
magnesiumhölje och med funktioner och tillbehör för proffsanvändaren är den ett pålitligt verktyg för mobil 
datainsamling och databehandling i industri- och utomhusapplikationer där tillförlitlighet och stryktålighet är 
avgörande.  
 
Nautiz X9 har: 
 

• Testats enligt MIL-STD-810G standards för tålighet mot fall, vibrationer, fukt och extrema driftstemperaturer. 
• En IP67-klassning, vilket betyder helt vatten- och dammtät. 
• En kapacitiv 5-tums display läsbar även i solljus. Skärmen har även handsk- och regnläge. 
• En kraftfull och snabb 8-kärnig MediaTek-processor med 3 GB RAM och 32 GB lagringsutrymme. 
• Android 11 operativsystem med GMS, Android Enterprise Recommended (AER). 
• 4G/LTE, trådlöst LAN med dubbla band 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0 med låg energiförbrukning samt NFC. 
• Inbyggd GPS/GLONASS/Galileo som standard. 
• Dubbla kameror, en 13-megapixel bakåtriktad och en 5-megapixels framåtriktad. 
• Högkvalitativ och snabb 2D-imager som tillval.  
• Ett flertal företagsinriktade tillbehör för en mer effektiv arbetsdag. 
• MaxGo mjukvara: Handhelds MDM-lösning för snabb konfiguration och tillämpning av anpassade 

inställningar hos många enheter. 
 
"Nautiz X9 är en av de mest stryktåliga handdatorerna på marknaden. Med en betydligt snabbare processor än 
tidigare, uppgradering till Android 11 och en AER-certifiering är den ett riktigt bra val för de företag som behöver ett 
modernt robust arbetsverktyg för datainsamling”, säger Johan Hed, director of product management för Handheld 
Group. "Eftersom Nautiz X9 är byggd för omild behandling behöver användaren aldrig oroa sig för driftsstopp och 
förlorade data under arbetsdagen, utan kan lägga fokus på att få jobbet gjort”.  
 
Tillgänglighet 
Nya Nautiz X9 förväntas börja skeppas den här månaden.  
 
Användbara länkar 
Nautiz X9 produktinformation 
Pressbilder 
Produktvideo 
Vad menas med stryktåligt? 
 
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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Mediakontakt 
Sofia Löfblad, Director of marketing, Handheld Group, 0510-54 71 70 
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