
Handheld lanserar ny ultrastryktålig 10-tums Windows-tablet med 5G  

 

[Lidköping, 3 november 2022] Handheld Group, en ledande tillverkare av stryktåliga mobila datorer, 

tillkännagav idag lanseringen av ytterligare en ny stryktålig datorplatta; Algiz 10XR, - en robust 10-tums 

Windows-tablet som kombinerar hållbarhet med pålitlig fältprestanda, 5G och framtidssäkra funktioner.  

 

Algiz 10XR är en mindre, lättare 10-tums Windows-tablet som klarar mer och tar mindre plats. Den ger två 

gånger bättre grafik och mätbart snabbare prestanda. Framtidssäkrad 5G-kommunikation kan hantera live-

videoströmmar och bandbreddstunga uppgifter som exempelvis kartering. Algiz 10XR har utvecklats för arbete 

utomhus eller i andra utmanande miljöer inom logistik, gruvdrift, kollektivtrafik, blåljus och säkerhet, 

avfallshantering eller GIS och har också designats med moduleringen och kundanpassningar i åtanke. 

 

Andra viktiga egenskaper hos den stryktåliga datorplattan Algiz 10XR: 

 

• Intel Elkhart Lake x6000-plattform för tillförlitlig prestanda 

• Windows® 10 Enterprise LTSC (64bit) 

• Högupplöst 10-tums pekskärm som kan läsas i solljus. Kommer med superhärdat glas och regn- och 

handskläge. 

• Framtidssäkrad med 5G samt 4G/LTE höghastighetsdata, Wi-Fi, blåtand 

• Dedikerad multiband-GNSS-mottagare u-blox NEO-M8U för tillförlitlig positionering. 

• UDR (Untethered dead reckoning) för att tillhandahålla noggrann positioneringsprestanda även under 

svaga GNSS-förhållanden. 

• IP65-klassad och MIL-STD-testad 

• Kraftfullt batteri för heldagsbruk, och som kan bytas utan att enheten behöver stängas ned  

• Integrerad streckkodsläsare och NFC som tillval  

• Ett brett ekosystem av tillbehör för proffsanvändare i fält: bärväskor, fordonsmontering, stativfästen, 

utbytbara batterier samt fordonsdocka med antenngenomföring för både GPS och Wi-Fi. 

• Möjlighet till skräddarsydda kundanpassade lösningar via "backpack" 

 

"Algiz 10XR kommer med stora prestandaförbättringar för de partners och kunder som förlitar sig på Windows-

tablets i fält", säger Johan Hed, Handhelds CPO. "Vi har arbetat inom det här segmentet i flera decennier och är 

övertygade om att vi har utvecklat en enhet som inte bara har riktigt bra specifikationer utan också erbjuder ett 

komplett sortiment av smarta tillbehör som hjälper våra kunder att effektivisera sin arbetsdag på fältet." 

 

Användbara länkar 

Algiz 10XR produktinfo  

Titta på videon 

Vi visar Algiz 10XR på dessa mässor  

Så definieras sann stryktålighet 

Pressbilder Algiz 10XR 

 

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 är en del av MilDef och har dotterbolag i Finland, Storbritannien, Nederländerna, Italien, 
Tyskland, Schweiz, Australien och USA. www.handheldgroup.com/se 
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