NAUTIZ X6
ULTRA ODOLNÝ ANDROID PHABLET

NAUTIZ X6

ULTRA ODOLNÝ ANDROID PHABLET
Malý profil, velký účinek
Nautiz X6 má to nejlepší z tradičního tabletu a odolného
počítače zároveň v jedinečném zařízení. Z tabletu přináší
velkou úhlopříčku kombinovanou s všestrannou odolností
polního počítače. Užijte si 15,2 cm (6”) velký dotykový displej
s výbornou čitelností na přímém slunci, s ochranou pomocí
extra odolného skla Gorilla Glass. Tato optimální kombinace je
stále velmi lehká a úžasně tenká, což z ní činí perfektní odolný
phablet, který si můžete vzít kamkoliv.
Schopnosti reálného světa v odolném provedení
Ultra odolný Android phablet Nautiz X6 je ideální pro použití
v náročném prostředí, kde hrozí pády, jako je třeba geodézie
nebo GIS. Je vybaven perfektním přijímačem u-blox NEO-M8N
pro přesné určování polohy pomocí GPS nebo Galileo. Ve
skladu využijete čtečku NFC štítků, případně můžete pomocí
jediného tlačítka skenerem čárových kódů sledovat prakticky
cokoliv. Přední a zadní kamera s vysokým rozlišením pořizují
detailní snímky a celá řada senzorů zvládne vyřešit mnoho
úkolů. Nautiz X6 perfektně vyhovuje mobilnímu použití - ať
už se jedná o správu inženýrských sítí, potravinářství, terénní
práce, GIS, výrobu nebo logistiku.
Navržen speciálně pro venkovní práci
Terénní pracovníci potřebují nástroj, který umožní pracovat
kdekoliv a po celou dobu směny. Ultra odolný Nautiz X6 zvládne
obojí. Splňuje široké spektrum testů dle armádního standardu
MIL-STD-810G pro provoz za extrémních teplot, odolnost vůči
pádům, vibracím, vlhkosti a nadmořské výšce. Specifikace
IP67 znamená, že Nautiz X6 je plně prachu a vodě odolný.
A výkonná uživatelsky vyměnitelná baterie umožní pracovat
několik směn na jedno nabití.
Android Oreo
jednoduchou
správu
zařízení
11 propro
jednoduchou
správu
zařízení
Tak jako všechna odolná zařízení Handheld, i Android phablet
Nautiz X6 je úžasně všestranný komunikační nástroj. Operační
již přináší důležité benefity - rychlost a výdrž
systém Android 11
Oreo
baterie. Android pro firemní prostředí, spojený s proprietárním
softwarem MaxGo společnosti Handheld, usnadňuje nasazení
ve velkých organizacích. Vyberte si ze širokého spektra
komunikačních technologií, ať se jedná o WLAN, síťové
připojení (WWAN), BT a NFC. Pracovníci mohou komunikovat
navzájem, nebo být ve spojení s kanceláří, odesílat soubory,
sdílet data a reporty a přistupovat k nim hladce kdykoliv během
pracovního dne.
Odolné příslušenství pro efektivitu
S dlouhým výčtem všech možných variant a příslušenství si
můžete přizpůsobit Nautiz X6 přesně tak, jak potřebujete pro
práci v terénu. Přidejte si čtečku 2D čárového kódu, nebo
příslušenství jako například dokovací stanici do vozidla, držák
na výtyčku nebo třeba stylus pro přizpůsobení odolného
phabletu tak, abyste mohli vaši práci dokončit dříve, snadněji
a efektivněji.

Rozměry
Hmotnost
Procesor
Grafický čip
Paměť/Disk
Operační systém
Displej

Tlačítka
Přední
Postranní
Baterie
Standardní
Baterie
Rozšířená
Porty

Konektivita
Modem WWAN:
Bezdrátová LAN:
PAN:
NFC
Audio:

Fotoaparát

194 mm x 91
92 mm x 15
mm
192
14,5
mm
380 gramů s baterií s vyšší kapacitou
Qualcomm® Snapdragon 626 MSM8953 Pro,
8 jader 2,2 GHz
Adreno 506
4 GB / 32 GB
Android 8.0
11 (GMS)
Oreo (GMS)
15,24 cm (6”) kapacitní multidotykový
1080x1920 pixlů
Čitelný na přímém slunci
Režim rukavic / deště
Sklo Corning® Gorilla®
F1, F2, F3, zapínací
FN, Hlasitost +/TBA
3,8V 8000 mAh (30,4Wh), vyměnitelná v terénu
Typ-C, Qualcomm 3.0 s rychlým nabíjením, OTG
Konektor na GNSS anténu
Zadní konektor pro příslušenství
(256 GB)
1x mikro SDXC (128
2x nano-SIM
2G (850,900,1800,1900)
3G (1,2,5,8)
4G/LTE (1,2,3,4,5,7,8,17,20,28,38,39,40,41)
2,4G/5G
BT V4.1
V 4.2 LE
15693
13.56MHz, ISO 14443A/B,
ISO 15693
Podpora sluchátek přes USB-C
Dopředu směřující reproduktor
3 mikrofony pro potlačení ruchu
13 MPix s autofokusem a bleskem
5 MPix

GNSS
Navigace

Vyhrazený u-blox GNSS přijímač
AGPS / GLONASS
GPS / GLONASS
/ Galileo//Galileo
BeiDou/ BeiDou

Senzory

Gyroskop, kompas, akcelerometr, tlakoměr, přiblížení
a okolního osvětlení

Prostředí
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Pád:
Vibrace:
Písek a prach:
Voda:
Vlhkost:
Nadmořská výška:
ECM/EMI:
Možnosti
Varianty:

Handheld Group AG je globální dodavatel odolných handheldů
a mobilních počítačů. Spolu s Handheld partnery dodává
kompletní mobilní řešení pro podnikání v oborech jako je
logistika, lesnictví, geodézie, veřejná doprava, stavebnictví,
servis a údržba, armáda a bezpečnost. Švédská skupina
Handheld má pobočky ve Švédsku, Finsku, Nizozemí, Itálii,
Německu, Švýcarsku, Austrálii, Velké Británii a v USA.

GEOTRONICS Praha, s. r. o., Pikovická 206/11, 147 00 Praha 4
tel.: +420 296 801 186, e-mail: gis@geotronics.cz, www.geotronics.cz, www.geoshop.cz

-20°C až 55°C MIL-STD-810G,
metoda 501.5/502.5 procedura II
-40°C až 70°C MIL-STD-810G,
metoda 501.5/502.5 procedura I
6 pádů
beton
26
pádůzzvýšky
výšky1,5
1,2mmna
MIL-STD-810G,
metoda 516.6 procedura I a IV
8 Procedura
Procedura II
MIL-STD-810G, Metoda 514.6
IP67, IEC 60529
IP67, IEC 60529
0 % - 95 % nekondenzující
MIL-STD-810G, Metoda 507.5 Procedura II
4572 m
MIL-STD-810G, Metoda 500.5 Procedury I a II
MIL-STD-461F: CE101, CE102, CS101, CS114,
CS115, CS116, RE101, RE102, RS101, RS103
Možnosti a příslušenství naleznete na
www.handheldgroup.com/nautiz-x6

