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De Nautiz X4® robuuste handheld combineert ultieme mobiliteit met 

echte functionaliteit in het veld. Deze duurzame handheld is ontworpen 

met buitenwerkhet achterhoofd - hij zit vol met moderne features, is 

compact en echt draagbaar en biedt een betrouwbare computeroplossing 

voor ruige werkomgevingen.

De Nautiz X4 heeft alles wat u nodig heeft om onderweg te kunnen 

werken. Deze ultra-robuuste handheld heeft een zeer helder resistieve 

touchscreen voor een royale en praktische mobiele werkplek, zonder 

in te boeten aan draagbaarheid  en weegt slechts 330 gram. Het 

toestel is voorzien van een hoogwaardige laserscanner of een 2-D 

imager voor het supersnel en nauwkeurig scannen van barcodes. 

Een geïntegreerde gps-ontvanger van u-blox®, de wereldleider in  

gps-technologie voor professioneel gebruik in het veld, biedt ingebouwde 

navigatiefunctionaliteit. Dankzij de verschillende aansluitmogelijkheden, 

zoals zeer snelle 3G en Wi-Fi, blijft u altijd en overal verbonden.

De Nautiz X4 draait op het Windows Embedded Handheld 6.5 

besturingssysteem, met alle Office Mobile apps die u gewend bent. 

Dankzij de bliksemsnelle 1 GHz processor, 512 MB RAM en 1GB 

Flashgeheugen kan dit apparaat alles aan. 

En daarmee bedoelen we écht alles, want de Nautiz X4 is niet alleen een  

werkpaard in het veld, hij is ook bestand tegen ruw gebruik, zoals vallen 

en schokken en is ongevoelig voor omgevingsfactoren zoals extreme 

temperaturen, stof en water. De Nautiz X4 doorstond bovendien met 

glans de strenge industriële en militaire duurzaamheidstests. Aarzel dus 

niet om de Nautiz X4 te gebruiken bij hevige regen of felle zon, mist of 

stof en, wanneer u klaar bent, spoel hem dan gewoon af en gooi hem 

met uw ander gereedschap in de truck. 

De Nautiz X4 is een waardevolle tool voor magazijnbeheer, logistiek, field 

service, beveiliging, openbare veiligheid en soortgelijke sectoren. Deze 

robuuste handheld is zo gebouwd dat u optimaal uw werk kunt doen, 

waar u zich ook bevindt.

www.nautiz.com

NAUTIZ X4
Work-ready, field-tough  

Afmetingen  156 mm (6.1”) x 74 mm (2.9”) x 25.5 mm (1.0”) 

Gewicht 330 g (11.6 oz) 

Omgeving 
 Gebruik: -20 °C to 55 °C (-4 °F to 131 °F) 
  MIL-STD-810G, Method 501.4 Procedure II 
  MIL-STD-810G, Method 502.4 Procedure I, II, III   
 Opslag: -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F) 
  MIL-STD-810G, Method 501.4 Procedure II  
  MIL-STD-810G, Method 502.4 Procedure I, II, III  
 Vallen:   26 keer vallen van 1,22 meter hoogte op beton,  
  MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedure IV  
  500 keer laten stuiteren van 1,0 meter volgens de  
  IEC 60068-2-32 specificatie  
 Trillingen:   MIL-STD-810G, Method 514.6 Procedures I & II 
 Zand & Stof: IP65, MIL-STD-810G  
 Water: IP65, MIL-STD-810G  
 Vochtigheid: MIL-STD-810G, Method 507.4, 95% RH temp  
  cyclus 0°C/55° 
 Hoogte: 4572 m (15.000 ft) bij  5 °C 

Processor  Texas Instruments AM3703 1 GHz   
Geheugen    512 MB RAM/1 GB Flash

I/O slot  SIM (toegankelijk voor gebruiker) 
  MicroSD/MicroSDHC slot (toegankelijk voor gebruiker) 

Besturingssysteem   Windows Embedded Handheld 6.5 Professional  
  met Office Mobile  

Scherm  Zeer helder 3.5" VGA scherm, een in zonlicht 
  leesbaar resisitief touch screen

Toetsenbord Numeriek of QWERTY

Batterij  Li-ion oplaadbare 4000 mAh (14.8 Wh)

Aansluitingen  Micro USB 2.0 OTG 
  Docking connector USB Client/Host connection 
  met power input 
  3.5mm koptelefoon aansluiting 
  Ethernet (via de optionele desktop cradle of docking  
  station accessoire)

Communicatie   
 Audio: Ingebouwde: Handset ontvanger, Luidspreker,   
  Microfoon, Trilfunctie 
 Bluetooth: Bluetooth 2.1 EDR 
 Cellular (WWAN): 3.8G GSM HSPA+/HSUPA or CDMA EVDO Rev. A,  
  spraak en data 
 Wireless LAN: 802.11 b/g/n; WEP / WPA / WPA2 / WEP,  
  RC4 Algorithm / TKIP, RC4 Algorithm / AES,  
  Rijndael Algorithm EAP-FAST / EAP-TLS / EAP-TTLS /  
  PEAP-GTC / PEAP-MSCHAPv2 / PEAP-TLS / LEAP

Navigatie  Geïntegreerde u-blox® GPS ontvanger 

Camera  5-megapixel camera met autofocus en LED Flash 

Scanner 1D Laser scanner (Honeywell N4313) of  
  2D Imager (Honeywell N560x – Gen6) 
Bijgesloten   Stylus pen, Hand strap, Oplaadbare batterij,   
accessoires AC lader, USB kabel, LCD protector film 
Opties • Desktop cradle met Ethernet aansluiting 
  • Auto cradle 
  • Draagtassen 
  • Quad battery charger 
  • Koptelefoon 
  • Screen protectors
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HHCS Handheld Benelux BV. (Handheld Benelux) is distributeur van robuuste PDA’s en handheld computers 
voor de Benelux. Handheld Benelux en zijn partners leveren complete mobiele oplossingen aan organisaties in 
bedrijfstakken zoals logistiek, bosbouw, openbaar vervoer, bouw, defensie en beveiliging. Handheld Benelux is 
een dochteronderneming van Handheld Group AB in Zweden, fabrikant van robuuste veld computers.


