
NAUTIZ X9
The ultimate outdoor-rugged PDA

Nautiz X9 är en extremt stryktålig handdator utvecklad för 
krävande arbete i riktigt tuffa miljöer. Byggd med ett superstarkt  
magnesiumhölje och med ett batteri som räcker under långa  
arbetsdagar är den ett pålitligt verktyg som presterar i alla väder.  
Nautiz X9 kommer med många smarta funktioner för  
proffsanvändaren, och eftersom den är designad för omild  
behandling behöver du aldrig oroa dig för driftsstopp eller förlorad 
data under arbetet.

Stryktålighet för krävande miljöer
Nautiz X9 är IP67-klassad, vilket betyder att den är helt vattentät och 
förseglad mot damm. Och MIL-STD-810G standards vittnar om att 
Nautiz X9 är kravtestad för tålighet mot fall och stötar, vibrationer, 
extrema temperaturer och höga höjder. Enheten klarar ett falltest på 
1,5 meter, vilket är en bra bit över det 1,2 meter test som är vanligast 
för stryktåliga datorer. 

Den här handdatorn har en kapacitiv 5-tumsdisplay i härdat glas. 
Skärmen är tillräckligt stor för att vara lätt att läsa av, - och visar data 
även i direkt solljus. Displayens försänkning med bumpers runt om 
ger ytterligare skydd mot eventuella skador. 

Android Enterprise Recommended
Nautiz X9 drivs av en kraftfull åtta-kärnig processor och har ordentligt 
med RAM-minne och lagringsutrymme för att kunna hantera ett brett 
spektrum av tuffa arbetsuppgifter i fält. Nautiz X9 kör Android 11, 
vilket ger essentiella fördelar inom datasäkerhet och batteri. Den 
här ultrastryktåliga handdatorn är dessutom Android Enterprise 
Recommended (AER) och ger dig alla de funktioner som följer med 
Google GMS-licensen, t.ex. tillgång till Play Store och Google Maps. 

Med Nautiz X9 får du tillgång till MaxGo, - Handhelds kostnadsfria 
Android-mjukvara för Smart Mobile Device Management (MDM). 
Med MaxGo kan du snabbt konfigurera och felsöka enheter, eller 
göra specialanpassade inställningar som enkelt kan distribueras och 
installeras hos flera enheter samtidigt.

GPS, dubbla kameror och 2D-imager för datainsamling
Nautiz X9 har ett flertal smarta funktioner för datainsamling, däribland 
GPS/GLONASS/Galileo och dubbla kameror. 2D-imager finns som 
tillval, så oavsett vilken typ av datainsamling du behöver göra så har 
Nautiz X9 verktygen för att effektivisera arbetet.

Mobil kommunikation och mångsidighet i fält
Nautiz X9 kommer med 4G/LTE-, trådlöst LAN, BT 5.0 med låg 
energiförbrukning och NFC - kort sagt, allt du kan behöva för att 
skicka och ta emot data oavsett var du befinner dig. Smarta tillbehör 
som pistolgrepp, fordonsdocka, laddstation, olika fästen och hölster  
hjälper till att utrusta din handdator för maximal ergonomi och  
mångsidighet.

Stryktålig, tåligare, tåligast
Nautiz X9 är så robust och tålig som en handdator kan bli. Designad 
och utvecklad för krävande utomhusjobb inom branscher som  
skogsbruk, GIS och lantmäteri, gruvdrift, service och underhåll,  
levererar den maximal prestanda utan kompromisser.
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Dimensions
165 mm x 86 mm x 25 mm (6.5” x 3.3” x 0.9”)

Weight
385 g (13.5 oz)

Processor
MediaTek MT8768, 8 cores 2.0 GHz

Graphics
IMG PowerVR GE8320

RAM and Storage
3 GB / 32 GB 

Operating System
Android 11 (GMS)

Android Enterprise Recommended

Display 
5” capacitive multi-touch

1280×720 pixels

Sunlight readable

Glove/rain mode

Asahi Dragontrail Glass

Buttons
Side
Power, volume up/down, 2x FN

Battery
3.8V 4800 mAh (18.24 Wh)

Field replaceable

Ports
micro USB, OTG

Docking connector

3.5 mm headphone jack

1x micro SDXC

2x micro-SIM

Communication
Cellular (WWAN)
2G (850,900,1800,1900)

3G (1,2,4,5,8)

4G (1,2,3,4,5,7,8,12,14,17,20,28,38,40,41)

Wireless LAN
2.4 GHz + 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac

PAN
BT 5.0 LE

NFC
13.56 MHz

ISO 14443A/B, ISO 15693

Audio
Rear-facing speaker

Microphone

Scanner (optional)
2D imager (Honeywell N6703)

Positioning 
GPS/GLONASS/Galileo

Cameras
Rear
13 megapixel with autofocus and flash

Front
5 megapixel

Sensors
Compass

Accelerometer

Gyroscope

Pressure

Proximity

Ambient light

Environment
Operating
-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

MIL-STD-810G, Method 501.5 Procedure II

Storage
-30°C to 65°C (-22°F to 149°F)

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

Drop / Shock
26 drops from 1.5 m (4.9 ft) 

MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV

Vibration
MIL-STD-810G, Method 514.6 C-VI Category 4

Sand / Dust 
IP67, IEC 60529

Water
IP67, IEC 60529

Humidity
5 ~ 95% (non-condensing)

MIL-STD-810G, Method 507.5 Procedure II

Altitude
4572 m (15.000 ft.) 

MIL-STD-810G, Method 500.5 Procedure II

Additional Security 
ARM® TrustZone® Security

Options
For options and accessories, please see 

www.handheldgroup.com/nautiz-x9
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