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Nautiz X4 łączy w sobie nieograniczoną 

mobilność z niesamowitą wygodą użytkowania. Został 

zaprojektowany z myślą o pracy w bardzo wymagających 

warunkach. 

Nautiz X4 ma wszystko czego potrzeba do pracy 

w terenie. Posiada duży, czytelny 3,5 calowy wyświetlacz 

VGA z ekranem dotykowym. Waży zaledwie 330g, więc 

bez trudu można zabrać go wszędzie tam, gdzie jest on 

potrzebny. Nautiz X4 wyposażony jest w wysokiej 

jakości skaner laserowy lub imager 2D, dzięki którym 

dokładnie i szybko zeskanuje kody kreskowe. Posiada 

również 5MP aparat z autofokusem i lampą błyskową 

LED, który pozwala na robienie ostrych zdjęć nawet  

w ciemnym otoczeniu. Nowoczesny odbiornik u-blox®  

UBX-G7020, współpracujący zarówno z systemem GPS 

jak i GLONASS, umożliwia bardzo szybkie i dokładne 

wyznaczenie pozycji. Sprosta wymaganiom nie tylko 

zaawansowanych nawigacji, ale również 

specjalistycznym pomiarom. Dzięki modułom 3G i Wi-Fi 

umożliwia zachowanie łączności zawsze i wszędzie. 

Nautiz X4 posiada wydajny i potężny  procesor 

TI AM 3703 z taktowaniem  1GHz, 512 MB pamięci 

RAM, 1 GB wewnętrznej pamięci flash oraz nowy 

system operacyjny Windows Embedded Handheld 6.5, 

który zawiera wszystkie aplikacje Office Mobile. 

Nautiz X4 jest przystosowany do 

najtrudniejszych warunków pracy. Spełnia rygorystyczne 

normy wojskowe MIL-STD-810G względem wilgoci, 

wibracji, opadów i ekstremalnych temperatur. Posiada 

parametr szczelności IP65, co oznacza, że można go 

używać podczas ulewnego deszczu oraz, że jest w pełni 

odporny na kurz i pył.  

 Nautiz X4 jest niezbędnym wyposażeniem 

każdego leśnika, inkasenta, kuriera, magazyniera oraz 

wszystkich innych pracowników terenowych. Idealnie 

sprawdza się w branżach takich jak: gospodarka 

magazynowa, logistyka, ochrona, bezpieczeństwo 

publiczne, budownictwo oraz w wielu podobnych 

sektorach. Nautiz X4 jest urządzeniem bardzo 

poręcznym, ale równocześnie niezwykle wytrzymałym. 
 

www.nautiz.com 

Rozmiar 156 mm (6,1”) x 74 mm (2,9”) x 25,5 mm 
(1,0”) 

Ciężar 330 g  

Środowisko  

Temperatura pracy: -20C do +55C 

    przechowywania: -25C do +70C 

Wytrzymałość: MIL-STD-810G, Method 516.6, Procedura IV 
26 upadków z 1.22 m 

Kurz i piasek: IP65, MIL-STD-810G  

Woda: IP65, MIL-STD-810G 

Wilgotność: MIL-STD-810G, Method 507.5, 95% wilgot-

ności względna Temperatura cyklu  0C/55C  

Wysokość: 4572m. przy 5C 

Procesor Texas Instruments AM 3703 1GHz  

Pamięć  512 MB RAM  

Pamięć trwała 1 GB Flash 

System operacyjny Windows Embedded Handheld 6.5 

Ekran 3,5” VGA, czytelny w świetle słonecznym,  

Klawiatura Numeryczna lub QWERTY 

Akumulator 4000 mAh Li-ion 

Porty / gniazda Micro USB 2.0 OTG 
Złącze stacji dokującej 

3,5 mm gniazdo słuchawkowe mini Jack 

Ethernet (opcjonalnie za pośrednictwem sta-
cjonarnej stacji dokującej) 

Komunikacja  

Dźwięk:  Głośnik/ mikrofon/ słuchawki na mini Jack/ 

wbudowana funkcja wibracji 

Bluetooth: Bluetooth 2.1 EDR 

WLAN: 802.11b/g/n; WEP/ WPA/ WPA2/WEP, algo-
rytm RC4/ TKIP, algorytm Rijndael, EAP-

FAST/ EAP-TLS/ EAP-TTLS/ PEAP-GTC/ 

PEAP-MSCHAPv2/ PEAP-TLS/LEAP 

WWAN: D3.8 GSM HSPA+ lub CDMA EV-DO Rev 
A, głos i dane 

Nawigacja Zintegrowany u-blox® GPS/ GLONASS, 
wsparcie dla SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS 

Aparat fotograficz-

ny 

5Mpx  z autofokusem i lampą błyskową LED 

Skaner  Skaner  laserowy 1D (Honeywell N4313)lub 

2D Imager (Honeywell N560x—Gen6) 

Akcesoria  Stacja dokująca z Ethernet 

 Uchwyt samochodowy 

 Ładowarka samochodowa 

 Futerał 

 Folia na ekran 

 Pasek na rękę 


