
NAUTIZ X2
Rugged Mobility Optimized

Nautiz X2 är den perfekta stryktåliga handdatorn för dig som arbetar 
mobilt och vill ha en liten och smidig enhet. Den här handdatorn 
kommer standard med många smarta funktioner inbyggda, men 
erbjuder också ett stort antal praktiska tillbehör som gör din 
arbetsdag än mer effektiv.  Nautiz X2 klarar alla tänkbara väder och 
krävande miljöer, och är samtidigt lika sofistikerad, ergonomisk och 
mobil som vilken annan Android-enhet som helst. 

Integrerad skanner och smart kommunikation 
Nautiz X2 är verkligen en riktig allt-i-ett enhet: en stryktålig Android-
mobil, en kamera och en dator med skanner. Den har en kraftfull 
åttakärnig processor och kör Android 11 som operativ. Med en 
integrerad 1D höghastighetsscanner eller 2D-imager kan du jobba 
snabbt med datainsamling och du kan knäppa bra bilder med en 
8-megapixlars kamera som har autofokus och blixt. Nautiz X2 är 
också fullt utrustad när det gäller kommunikation; skicka och ta 
emot data via Wlan, blåtand, 4G/LTE och NFC eller använd din 
handdator som en mobiltelefon. Med Google GMS har du full tillgång 
till Google Maps och alla andra appar i Google Play Store. 

Låg vikt, nätt storlek och elegant design
Det kan vara knepigt att designa en handdator som kombinerar 
många smarta funktioner, plus stryktålighet - i en och samma enhet, 
- som också är lätt och ligger bekvämt i handen. Men med Nautiz 
X2 har vi verkligen lyckats bygga en handdator som förenar elegant 
design, låg vikt, nätt storlek, och stryktålighet på ett perfekt sätt. 
Nautiz X2 är en stryktålig superstar med effektivt arbete i fokus, 
oavsett arbetsmiljö.

En stryktålig handdator för alla typer av jobb
Precis som Handhelds alla andra mobila datorer är Nautiz X2 fullt 
stryktålig och tillräckligt tuff för att klara alla typer av krävande 

situationer, såväl utomhus som inne på lagret eller varhelst du jobbar. 
Den är IP65-klassad och fullt damm- och vattentålig. Den klarar 
upprepade slag, stötar, vibration och tuffa temperaturförhållanden 
och uppfyller strikta teststandarder enligt MIL-STD-810G. Nautiz X2 
har dessutom en riktigt tålig och skarp 4.7-tums multi-touchskärm i 
Gorilla-glass, fullt läsbar ute i solen. 

Pistolgrepp, handledsfäste och dockningstillbehör
Nautiz X2 är inte bara fullspäckad med inbyggda funktioner, den har 
även en full uppställning av tillbehör som är framtagna för att underlätta 
och effektivisera ditt teams vardag. Vad sägs om dockningstillbehör, 
hölster, fäste för handleden eller pistolgrepp för smidig skanning.  
Du kan också välja mellan UHF-läsare eller lasergivare med extra 
långt mätområde Dessutom kan du med MaxGo, Handhelds MDM-
lösning för hantering av mobila enheter, underlätta arbetet med 
anpassade och säkra inställningar för alla dina Android-enheter från 
Handheld.
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Dimensions
150 mm x 73 mm x 16 mm (5.9” x 2.9” x 0.6”)

Weight
230 g (8.11 oz)

Processor
MediaTek Helio P22 MT6762, 8 cores 2.0 GHz

Graphics
IMG PowerVR GE8320

RAM and Storage
4 GB / 64 GB 

Operating System
Android 11 (GMS)

Display 
4.7" capacitive multi-touch

720x1280 pixels

Sunlight readable

Glove/rain mode

Corning® Gorilla® Glass

Buttons
Front
Home, task manager, scan, return

Side
2x FN, volume up/down, power

Battery
Standard
3.8V 3600 mAh (13.68Wh) 

Field replaceable

Extended
3.8V 7200 mAh (27.36Wh)

Field replaceable

Ports
Micro USB 2.0, OTG

Docking connector

Back connector for expandability

3.5mm headphone jack

1x micro SDXC (256GB)

1x micro SIM

Communication
Cellular (WWAN)
Global:

2G (850,900,1800,1900)

3G (1,2,5,8)

4G/LTE (1,3,7,8,20,34,38,39,40,41)

NA:

2G (850,900,1800)

3G (1,2,4,5)

4G/LTE (1,2,3,4,5,7,12,17,28A/B,41)

Wireless LAN
2.4 GHz + 5 GHz

802.11 a/b/g/n/r/ac

PAN
BT 5.0 LE

NFC
13.56 MHz

ISO 14443A/B, ISO 15693

Audio
Rear-facing speaker

Microphone

Positioning 
GPS/AGPS/GLONASS/Galileo/BeiDou

Scanner 
1D Laser (Zebra SE965HP)

2D Imager (Honeywell N6703)

Camera
8 megapixel with autofocus and flash

Sensors
Accelerometer

Vibration

Proximity

Ambient light

Environment
Operating
-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

MIL-STD-810G, Method 501.5 Procedure II

Storage
-40°C to 60°C (-40°F to 140°F)

MIL-STD-810G, Method 501.5/502.5 Procedure I

Drop / Shock
26 drops from 1.2 m (4 ft)

MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV

Vibration
MIL-STD-810G, Method 514.6 Procedures I, II

Sand / Dust 
IP65, IEC 60529

Water
IP65, IEC 60529

Humidity
0 ~ 95% (non-condensing)

MIL-STD-810G, Method 507.5

Altitude
4572 m (15.000 ft.)  
MIL-STD-810G, Method 500.5 Procedure I

Options
For options and accessories, please see 

www.handheldgroup.com/nautiz-x2

http://www.handheldgroup.com/se
http://www.handheldgroup.com/nautiz-x2

