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NAUTIZ X2
Wielki potencjał w niepozornym urządzeniu



NAUTIZ X2
Nautiz X2 jest najnowszym produktem w 

ofercie szwedzkiej firmy Handheld. To pozornie 
delikatnie wyglądające urządzenie łączy w sobie 
wygodę użytkowania jak i niebywałą odporność na 
czynniki zewnętrzne. 

Nautiz X2 doskonale dopasowuje się 
do dzisiejszego, mobilnego środowiska pracy. 
Wyróżnia go przede wszystkim wielozadaniowość, 
ponieważ jest to prawdziwy all-in-one: komputer, 
skaner, kamera i telefon w jednym.  Nautiz X2 może 
wykonywać Twoje codzienne zadania z pomocą 
wydajnego, czterordzeniowego procesora i prostego 
w użyciu systemu Android 5.1 Lollipop. Kolejną 
zaletą jest wydajny i szybki skaner 1D/2D z trzema 
dedykowanymi przyciskami oraz wbudowana 
kamera 8 MP z autofokusem i lampą, która pozwoli na 
wykonywanie ostrych zdjęć nawet w zaciemnionym 
otoczeniu. 

Nautiz X2 ma ten rodzaj zawansowanej 
funkcjonalności, której sam oczekiwałbyś od 
prywatnego smartfona. Dzięki Google GMS możesz 
bez problemów korzystać z Google Maps czy Sklep 
Play.  Oprócz tego Nautiz X2 spełnia rygorystyczne 
normy MIL-STD-810G względem wilgoci, a także 
IP65, co pozwala na używanie urządzenia podczas 
ulewnego deszczu i daje gwarancję odporności 
na kurz i pył. Dedykowana ładowarka zapobiega 
uszkadzaniu się wejścia USB, a jednocześnie pozwala 
na sprawne i bezpieczne połączenie z komputerem 
stacjonarnym.

Przemyślany design, ergonomiczne 
rozwiązania i niezwykła wytrzymałość – to właśnie 
ma łączyć w sobie to lekkie i niewielkich rozmiarów 
urządzenie.

 

Rozmiar 150mm x 73,5mm x 16 mm

Ciężar 230 g

Środowisko  

Temperatura pracy: -20 °C do 50 °C

    przechowywania: -20 °C do 60 °C

Wytrzymałość: MIL-STD-810G, Metoda 516.6 procedura IV
 26 upadków z 1.22 m

Kurz i piasek: IP65, IEC 60529

Woda: IP65, IEC 60529 

Wilgotność: MIL-STD-810G, Metoda 507.5
 95% wilgotność względna

Procesor  1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A53 MPCore

Pamięć 1GB RAM

Pamięć trwała 8 GB ROM

System operacyjny Android 5.1

Ekran 4.7”; IPS 1280x720

Klawiatura Klawiatura ekranowa oraz 4 funkcyjne
 klawisze sprzętowe na froncie

Akumulator 3300 mAh LiPo

Porty / gniazda Micro USB 2.0 
 Złącze stacji dokującej
 3,5 mm gniazdo słuchawkowe mini Jack 
 Gniazdo microSIM 
 Gniazdo MicroSD/MicroSDHC

Komunikacja

Dźwięk: Głośnik/ mikrofon 

Bluetooth: Bluetooth 4.0 LE

WLAN: 802.11 a/b/g/n (Pasmo: 2.4G+5G)

WWAN: GSM / HSPA+ (3G) / LTE (4G)

NFC: NFC 13.56MHz, ISO14443A/14443B/15693

Nawigacja GPS/GLONASS

Czujniki Akcelerator, Czujnik światła otoczenia
 oraz zbliżeniowy

Aparat fotograficzny 8 Mpx z autofokusem i lampą błyskową LED

Skaner 1D laserowy (Motorola SE965HP)
 lub 1D/2D Imager (Honeywell N3680)

Akcesoria  Stacja dokująca •	
Uchwyt samochodowy•	
Folia na ekran•	
Pasek na rękę – smycz•	




