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NAUTIZ X6

THE ULTRA-RUGGED ANDROID PHABLET
Smidig storlek, med stor skärm
I Nautiz X6 förenas de bästa egenskaperna hos en tablet (datorplatta)
och en ruggad handdator i en enda enhet. Nautiz X6 har en tablets
stora skärm och funktionalitet, men en handdators smidiga design
och dessutom stryktålighet för alla typer av miljöer. Den stora
pekskärmen på 6 tum är fullt läsbar i direkt solljus och skyddas av
superhärdat Gorilla Glass. Enheten är fortfarande riktigt tunn och lätt,
vilket gör den till en perfekt ultrastryktålig phablet som enkelt följer
med på alla jobb.

Praktiska funktioner i tuffa miljöer
Nautiz X6 är ett mycket kraftfullt arbetsredskap perfekt för tuffa
utomhusarbeten, exempelvis lantmäteri och GIS. Den kommer med
en förstklassig u-blox NEO-M8N-mottagare för extra noggrann
navigering med hjälp av GPS eller Galileo. I din lagermiljö kan du
läsa NFC-taggar eller skanna med ett knapptryck för att spåra
praktiskt taget allt. Enhetens kameror har hög upplösning och tar
detaljerade bilder, och en rad sensorer ger en mängd möjligheter.
Nautiz X6 passar perfekt i din mobila arbetsstyrka – oavsett om du
arbetar inom logistik, GIS, service & underhåll eller räddningstjänst
och säkerhet.

Särskilt avsedd för utomhusbruk
Fältarbetare behöver ett redskap som kan hantera arbetet var som
helst, i alla väder, och vara i drift skiftet ut. Nautiz X6 klarar både och.
Den här ultrastryktåliga phableten uppfyller en rad MIL-STD-810G
teststandarder för vibrationer, fall, luftfuktighet, hög höjd och
användning i växlande temperaturer. IP67-klassningen innebär att
Nautiz X6 är fullständigt damm- och vattentät. Den är även ordentligt
uthållig: det kraftfulla batteriet, som kan bytas ut av användaren,
klarar flera skift på en enda laddning.

Smidig hantering med Android Oreo
Precis som alla Handhelds stryktåliga Android-datorer är
phabletmobilen
Nautiz
X6
ett
oerhört
mångsidigt
kommunikationsmedel. Android Oreo erbjuder många fördelar när det
gäller snabbhet och batteritid. Android for Enterprise, tillsammans
med Handhelds MaxGo appar, gör det smidigt för stora företag att
installera många enheter.

Stryktåliga tillbehör för effektivitet
Med hjälp av ett flertal alternativ och tillbehör kan du konfigurera din
Nautiz X6 efter just dina behov. Lägg till en 2D-imager, eller tillbehör
som fordonsdocka och andra hållare, pekpennor med mera för att
anpassa din stryktåliga Android-phablet och göra arbetet enklare,
snabbare och effektivare.

Version 1.1
Storlek
Vikt
Processor

192 mm x 91 mm x 14.5 mm

Graphics
RAM & Storage
Operativsystem
Skärm

Adreno 506

380 gm, med extended batteri
Qualcomm® Snapdragon 626 MSM8953 Pro,
8 cores 2.2 GHz

4 GB / 32 GB
Android 8.0 Oreo (GMS)
•
•
•
•
•

6” kapacitiv multi-touch (10 points)
1080x1920 pixels
Sunlight readable
Handske/regn inställningar
Corning® Gorilla® Glass

Knappar
Framsida:

F1, F2, F3, Power

Sida:

FN, Volume up/down

Batteri
Standard:

TBA

Extended:

3.8V 8000 mAh (30.4 Wh), field replaceable

Anslutningar

•
•
•
•
•

Type-C, Qualcomm quick charge 3.0, OTG
GNSS antenna connector
Back connector for expandability
1x micro SDXC (128 GB)
2x Nano-SIM

Kommunikation
Mobil (WWAN):

2G (850,900,1800,1900)
3G (1,2,5,8)
4G/LTE (1,2,3,4,5,7,8,17,20,28,38,39,40,41)

Trådlöst LAN:

2.4G/5G
802.11a/b/g/n/ac

PAN:

Blåtand V4.1

NFC:

13.56 MHz
ISO 14443A/B, ISO 15693

Audio:

Headphone support via Type-C
Front-facing speaker
x3 microphones for noise suppression

Navigering

Dedicated u-blox GNSS receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou

Kameror
Bak:

13 megapixel med auto-focus och flash

Fram:

5 megapixel

Sensorer

Gyroscope, Compass, Accelerometer, Pressure,
Proximity, Ambient light

Miljö
Drift:

-20°C to 55°C
MIL-STD-810G, Method 501.5/502.5 Procedure II

Förvaring:

-40°C to 70°C
MIL-STD-810G, Method 501.5/502.5 Procedure I

Fall:

6 drops from 1.5m, concrete surface
IEC 68-2-32:1990

Vibration:

MIL-STD-810G, Method 514.6 Procedure I

Sand & damm:

IP67, IEC 60529

Vatten:

IP67, IEC 60529

Luftfuktighet:

0% ~ 95% (icke kondenserande)
MIL-STD-810G, Method 507.5 Procedure II

Höjd:

4572 m
MIL-STD-810G, Method 500.5 Procedures I & II

EMC/EMI:

MIL-STD-461F: CE101, CE102, CS101, CS114,
CS115, CS116, RE101, RE102, RS101, RS103

Options

Handheld Group AB är en tillverkare och global leverantör av stryktåliga datorer. Tillsammans
med partners levererar Handheld kompletta mobilitetslösningar till företag med verksamhet inom
exempelvis skogsbruk, geodesi, kollektivtrafik, logistik, service och underhåll, militär och säkerhet.
Handheld Group AB har dotterbolag i Sverige, Finland, Italien, Nederländerna, Tyskland, Schweiz,
Australien, Storbritannien samt USA.

För tillval och tillbehör, se
www.handheldgroup.com/nautiz-x6

