
NAUTIZ X41
Second to none

Pekskärm i all ära, men vissa jobb kräver att din handdator har ett 
fysiskt tangentbord eller knappsats. Med den här handdatorn får du 
både och. Nautiz X41 är en stryktålig Android-dator som kommer 
med en 1D-skanner eller 2D-imager, en 8-megapixelkamera, NFC 
och generöst lagringsutrymme. Och du väljer själv om när du vill 
jobba med pekskärm eller knappsats för datainmatning. 

En stryktålig handdator för tuffa förhållanden
Nautiz X41 är ett smidigt och pålitligt arbetsverktyg för lager 
och logistik, kollektivtrafik, rondering offentlig sektor mfl där 
man behöver en stryktålig handdator som klarar jobbet även 
under tuffa förhållanden. Här får du samma skarpa prestanda 
oavsett arbetsmiljö. Nautiz X41 är IP65-klassad och testad enligt  
MIL-STD-810G för militära krav på stryktålig utrustning. Den är 
helt dammtät, vattensäker och klarar extrema temperaturer, fall, 
vibrationer och luftfuktighet utan problem. Enheten har en 4-tums 
multi-touchskärm som är extra hållbar tack vare Gorilla Glass, och 
den har både regn- och handskläge för exakt manövrering även i 
dåligt väder.

Knappa in data med handskarna på
Den numeriska knappsatsen med 23 fysiska knappar gör  
Nautiz X41 till en mångsidig och praktisk handdator för dig som är 
snabbare med knappar än med pekskärm, eller som har behov av 
att snabbt mata in data med handskarna på. Knappsatsen har även 
programmerbara funktionsknappar samt en fysisk skanningsknapp. 
Med sina alternativa datainmatningsmöjligheter kan Nautiz X41 
användas av företag som använder äldre programvara såväl som i 
lösningar med de senaste Android-apparna.

Ett pålitligt mobilt verktyg för moderna företag 
Nautiz X41 kommer standard med de funktioner du behöver; 
Använd den som telefon eller skicka och ta emot data via WLAN, 

blåtand, 4G/LTE och NFC. Med en integrerad 1D-streckkodsläsare 
av höghastighetstyp eller 2D-imager med högdensitetsoptik kan 
du jobba snabbt med orderplockning, enkelt skicka och ta emot 
gods och hantera mobila arbetsordersystem. Nautiz X41 har även 
en 8-megapixelkamera och integrerad GPS för smidig navigering. 
Och med Android 11 och GMS-certifiering har du full tillgång till alla 
Googles appar, inklusive Play Store och Google Maps.

Datortillbehör för ökad effektivitet 
Ibland kan rätt tillbehör vara avgörande. Till Nautiz X41 erbjuds 
specialutformade dockningsenheter, hölster, bärremmar och annat 
som hjälper till att öka effektiviteten och göra arbetsdagen smidigare. 
Och med den bästa batteri- och laddningskombinationen ser du till 
att jobbet flyter på utan avbrott. 

Kom igång snabbt – MDM med MaxGo
För snabbare installation – inklusive specialanpassade konfigurationer, 
säkerhetsinställningar och uppstart av samtliga enheter –använd 
MaxGo. Med Handhelds kostnadsfria MDM (Mobile Device 
Management) verktyg behöver du bara konfigurera en enhet – 
därefter överför du dina inställningar till samtliga dina handdatorer 
bara genom att skanna en streckkod. Dina arbetsuppgifter tar ju inte 
paus när det är dags att installera ny hårdvara, och med Nautiz X41 
behöver inte heller du göra det.
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Dimensions
168 mm x 71 mm x 26 mm (6.6” x 2.8” x 1”)

Weight
270 g (9.5 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” capacitive multi-touch

480×800 pixels

Sunlight readable

Glove/rain mode

Corning® Gorilla® Glass

Buttons
Front
Numeric 23 keys, with backlight

Side
2x FN, power

Battery
3.8V 4400 mAh (16.72 Wh)

Field replaceable

Ports
Type-C, OTG

Docking connector

1x micro SDXC (128GB)

1x Micro-SIM

Communication
Cellular (WWAN)
Global 

2G (850, 900, 1800, 1900) 

3G (1, 5, 8)

4G/LTE (1, 3, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41)

North America
2G (850, 1800, 1900)

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

802.11a/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 SE965)

2D imager (Honeywell N6703HD)

Cameras
Rear
8 megapixel with autofocus and flash

Sensors
Gyroscope

Accelerometer

Magnetometer

Proximity

Ambient light

Compass

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 1.22 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-x41
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