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Nautiz X1® je perfektnou kombináciou smartfónu a odolného 
ručného počítača. Ruší bariéry veľkosti, odolnosti a spoľahlivosti a 
ponúka terénnym profesionálom a outdoorovým nadšencom 
osvedčenú robustnosť ručného počítača Nautiz v skutočnom 
smartfóne, pracujúcom s operačným systémom Android 4.0 (Ice 
Cream Sandwich) alebo Windows Embedded Handheld 6.5. 
 

S Nautiz X1 nemusíte voliť medzi odolnosťou a štíhlym dizajnom. 
Vďaka svojemu tenkému telu a nízkej hmotnosti iba 180 gramov 
je v jednej triede s inými populárnymi smartfónmi - avšak s 
odolnosťou neporovnateľnou s akýmkoľvek bežným zariadením. 
Vyrobený do najnáročnejších podmienok pri práci a zábave, spĺňa 
Nautiz X1 prísne vojenské normy MIL-STD-810G v odolnosti voči 
vode, vibráciám, pádom a extrémnym teplotám. S IP67 je Nautiz 
X1 plne vodotesný a odolný voči prachu a piesku. 
 

Nautiz X1 je vybavený výkonným 1 GHz dvojjadrovým 
procesorom a 1 GB RAM, čo umožňuje špičkový výkon v teréne, 
či už je to zobrazovanie ostrých snímok a grafiky, alebo pri práci 
so špecifickým pracovným softvérom. Nautiz X1 prináša 4GB 
integrovanú pamäť, rozšíriteľnú pomocou slotu pre MicroSD 
karty. 
 
Kapacitný 4-palcový dotykový displej s rozlíšením 800x480 WVGA 
je na priamom slnku veľmi dobre čitateľný a je odolný voči 
poškriabaniu. Na zadnej strane Nautiz X1 sa nachádza 5-
megapixelový fotoaparát s automatickým zaostrovaním a LED 
bleskom, ktorý vám umožní snímať ostré fotografie, a to aj v 
tmavom prostredí. 
 
Nautiz X1 poskytuje spoľahlivú hlasovú komunikáciu a 
vysokorýchlostný prenos dát po celom svete s využitím GSM 
alebo CDMA sietí a s možnosťou pripojiť sa k WiFi sieťam 
s protokolom 802.11b/g n. Štandardná 1530mAh Li-Ion batéria 
ponúka rozšírenú dobu prevádzky, a to aj na dlhé dni bez zdroja 
napájania. Ak ste vonku vo svete, vstavané GPS, E-kompas a G-
Sensor vás naviguje po správnej ceste.  
 
 

Pripojte mikrofón alebo slúchadlá pomocou 3,5mm jack 
konektora, použite reproduktor pre handsfree hovory, alebo 
spárujte Nautiz X1 s headsetom, alebo bezdrôtovými slúchadlami 
pomocou technológie Bluetooth. Nautiz X1 má navyše veľké 
množstvo voliteľného príslušenstva, vrátane stolnej kolísky, 
vysokokapacitnej batérie, držiaku do vozidla a prenosných 
puzdier. 
 
Ak potrebujete kompaktné a výkonné mobilné zariadenie, ktoré 
môže uspokojiť vaše požiadavky na prácu i zábavu, 
neobmedzujte sa len na smartfón, alebo odolný vreckový počítač 
– vyberte si Nautiz X1 ako nástroj, ktorý v sebe spája to najlepšie 
z oboch. 

 

Rozmery 125 mm × 65 mm x 15 mm 

Hmotnosť  180 g 

Prostredie 

Prevádzková  
teplota:  

 

-20°C až 60°C 

MIL-STD-810G, Method 501.5 Procedure II 

MIL-STD-810G, Method 502.5 Procedure II 

Skladovanie:  -30°C až 60°C 

MIL-STD-810G, Method 501.5 Procedure I 

MIL-STD-810G, Method 502.5 Procedures I, III 

Pád:  26 pádov z 1,22 m 

MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV 

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

Piesok a prach:  IP67, MIL-STD-810G 

Voda: IP67, MIL-STD-810G 

Vlhkosť: MIL-STD-810G, Method 507.5 

Nadmorská výška:  4.500 m pri 23°C 

Procesor  Texas Instruments OMAP 4430 1 GHz dual-core 

Pamäť / Disk 1 GB RAM / 4 GB pamäte flash 

Rozšíriteľná pamäť MicroSD , SDHC 

Operačný systém  Operačný systém Android 4.0 ( Ice Cream 
Sandwich ) , alebo Windows Embedded Handheld 
6.5 

Displej 4" WVGA (800x480), na priamom slnku čitateľný 
kapacitný dotykový displej , Corning ® Gorilla ® 
Glass 

Batéria Štandardná batéria 1530 mAh Li-Ion 

Voliteľná batéria 3060 mAh Li-Ion 

Pripojenie Micro USB 2.0 OTG 

Komunikácia  

Audio: 
Reproduktor / mikrofón / headset jack / vstavané 
vibračné funkcie 

Bluetooth:  Bluetooth Class 2 

Mobilná (WWAN): GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA+ alebo 

CDMA EV-DO Rev (800 MHz, 1900 MHz) 

Wireless LAN:  802.11 b / g / n podporuje WEP, WPA, WPA2 

Navigácia  

 
Integrovaný u-blox® GPS, s podporou 
WAAS/EGNOS/ MSAS, G-senzor, E-Compass 

Fotoaparát  5-megapixelový fotoaparát s automatickým 
zaostrovaním a LED bleskom 

Voliteľné 
príslušenstvo 

• Stolná kolíska 

• Prídavné batérie 

• Držiak do vozidla 

• Prenosné puzdra 

 
 
 


