
NAUTIZ X9
THE ULTIMATE OUTDOOR-RUGGED PDA



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. 

Nautiz X9 är en ruggad handdator robust nog för att klara de allra 

tuffaste arbetsdagarna. Den kommer med avancerade funktioner 

och erbjuder topprestanda ute i fält, med ett batteri som räcker 

för de längsta skiften. Nautiz X9 är både en stryktålig handdator 

och en riktigt tuff Android-mobil konstruerad för de mest krävande 

miljöerna.

Packad med funktioner för överlägsen prestanda
Nautiz X9 är en funktionspackad stryktålig handdator med massor 

av datorkraft, skanner, kamera, 4G/LTE-telefon och NFC, plus alla 

funktioner som ingår i en Google GMS-certifiering, t.ex. tillgång till 

Play Store och Google Maps. 

Den drivs av en fyrkärnig processor och levereras med Android 

7.0 (Nougat) som operativsystem. Nautiz X9 har tillräckligt med  

RAM-minne och lagringsutrymme för att klara krävande program i 

fält, och den har en 5-tums kapacitiv multipekskärm med särskilt 

härdat glas som är lika läsbar ute i dagsljus som inne på kontoret.

Dubbla kameror, GPS och 2D-läsare för datainsamling
Nautiz X9 har flera datainsamlingsfunktioner som standard, bl.a. 

GPS/GLONASS, en 13-megapixels bakåtriktad kamera med 

autofokus och LED-blixt, och en 2-megapixels framåtriktad kamera. 

Användaren kan också lägga till en 2D-läsare för streckkoder.  

Stryktålighet för alla krävande miljöer
Nautiz X9 är konstruerad för tuffa och krävande utomhus- och 

industrimiljöer. En IP67-klassning innebär att enheten är helt vattentät 

och fullkomligt skyddad mot damm, och den uppfyller också stränga 

MIL-STD-810G-testkrav för fall och stötar, vibrationer, fukt, extrema 

temperaturer och hög höjd. Det innebär att du aldrig behöver vara 

orolig för att arbetet ska avbrytas eller att du förlorar viktiga data.

Anslutningsmöjligheter och mångsidighet i fält
Den ultrastryktåliga Nautiz X9 har 2G/3G/LTE WAN, tvåbands 802.11 

a/b/g/n trådlöst LAN, energisnål 4.1 blåtand och NFC – kort sagt, 

allt du behöver för påfrestande arbetsdagar i fält. Tillbehör såsom 

pistolgrepp, fordonsdocka och laddningsstation gör handdatorn 

redo för en effektiv dag ute på jobb. 

Tålig, tåligare, tåligast
Denna funktionspackade handdator är så tålig den kan bli.  

Nautiz X9 är designad och byggd för krävande användning inom 

branscher som skogsbruk, GIS och lantmäteri, räddningstjänst, 

service och underhåll och följer Handhelds tradition av orubblig 

stryktålighet och maximal prestanda utan kompromisser.

NAUTIZ X9
THE ULTIMATE OUTDOOR-RUGGED PDA

Storlek  165.8 mm x 86 mm x 25.5 mm 

Vikt 385 gram inklusive batteri

Processor  Quad-core ARM Cortex-A53 1.3 GHz   

Arbetsminne/Lagring    2 GB RAM/16 GB Flash

Operativsystem   Android 7.0 Nougat (GMS)

Skärm  5-tums kapacitiv pekskärm, upplösning 1280x720 

Tangentbord Skärmtangentbord

Batteri  Lithium-ion 3.7V 4800 mAh (17.76 Wh), kan bytas  

  i fält

Anslutningar  • Micro USB 2.0, High Speed / OTG
  • Dock connector för laddning

  • 3.5mm hörlursanslutning

I/O slot  • 1x micro SDHC (32GB)
  • 1x micro-SIM för 2G/3G/4G/LTE
  • 1x micro-SIM för enbart 2G

Kommunikation   

 Audio: Inbyggd mikrofon/hörlursanslutning 

 PAN: Blåtand 4.1 (BLE, HS compliant)

 Mobil (WWAN): 2G, 3G, 4G/LTE 

 Trådlöst LAN: 802.11 a/b/g/n (Dual-band 2.4GHz+5GHz)

 NFC: 13.56 MHz, ISO14443A/ISO15693

Scanner Zebra SE4710 (tillval)

Navigation GPS/GLONASS

Kamera  13 megapixel med auto-focus och LED blixt 
  2 megapixel framåtriktad kamera

Sensorer • Magnetometer (M-Sensor/E-Compass)
  • Accelerometer (G-Sensor)
  • Gyroscope
  • Trycksensor
  • Närhetssensor 
  • Omgivningsljussensor

Miljöspecifikationer 

 Driftstemperatur: -20°C to 55°C 
  MIL-STD-810G, Method 501.5 Procedure II

 Förvaringstemperatur: -20°C to 60°C 
  MIL-STD-810G, Method 501.5/502.5 Procedure I

 Fall:   26 fall från 1.5 m 
  MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV

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

 Sand & damm: IP67, IEC 60529

 Vatten: IP67, IEC 60529 

 Luftfuktighet: 5% ~ 95% (icke-kondenserande)
  MIL-STD-810G, Method 507.5

 Höjd: 4572 m 
  MIL-STD-810G, Method 500.5 Procedure II

Medföljande tillbehör Standardbatteri, USB-kabel, Ac-adapter,  
  strömplugg

Tillval
 SKU´s: •Basenhet (inkluderar 4G/EU, Blåtand, WLAN,  

    Kamera, NFC, GPS)
  • 2D Streckkodsläsare (Imager)  

 Tillbehör: • Fordonsdocka 
  • Bordsdocka 
  • Handrem 
  • Stylus penna
  • Väska 
  • Skärmskydd 
  • Pistolgrepp
  • Montering för stolpe
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