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NAUTIZ X9
EXTRA ODOLNÝ RUČNÍ POČÍTAČ
Odolný Handheld Nautiz X9 s operačním systémem Android 
dokáže pracovat v jakémkoli prostředí, se kterým se terénní 
pracovník může setkat. Je vybaven všemi nezbytnými 
vlastnostmi pro profesionální použití a přináší nejlepší výkon 
ve své třídě, s baterií, která vydrží pracovat i během nejdelších 
směn. Nautiz X9 je využitelný jako zařízení pro sběr dat nebo 
polní ovládací jednotka pro použití v nejnáročnějším prostředí.

Nabitý funkcemi pro nejvyšší výkon
Nautiz X9 má dostatek výpočetní síly, skener, fotoaparát, 4G 
/ LTE modem, NFC a všechny funkce, které přináší licence 
Google GMS, jako je například přístup do Google Play a 
Google Maps.
Tento odolný přístroj pro sběr dat je vybaven čtyřjádrovým 
procesorem a používá systém Android. Má dostatečné 
množství paměti RAM a úložiště, které zvládne široké spektrum 
terénních úkolů. Pětipalcový kapacitní displej čitelný na přímém 
slunečním světle podporuje multidotykové ovládání a je 
vybaven speciálním tvrzeným sklem.

Duální kamera, GPS a 2D skener pro sběr dat
Nautiz X9 se standardně dodává s mnoha funkcemi pro sběr 
dat, včetně GPS / GLONASS, 13-ti megapixelovou zadní 
kamerou s autofokusem a LED bleskem a 2 megapixelovou 
přední kamerou. Uživatelé mohou také přidat 2D skener pro 
ještě větší univerzálnost.

Robustnost pro jakkoliv náročné prostředí
Nautiz X9 je určen pro náročné venkovní a průmyslové 
prostředí. Hodnocení IP67 znamená, že je plně voděodolný a 
zcela utěsněný proti prachu a je testován také v souladu se 
standardem MIL-STD-810G. Odolá proto pádům, vibracím, 
vlhkosti, extrémní teplotě a nadmořské výšce. To znamená, že 
se nikdy nebudete muset obávat přerušení Vaší práce nebo 
ztráty důležitých dat.

Připojení k síti a všestrannost
Extra odolný Nautiz X9 je vybaven 2G / 3G / LTE WAN, duální 
802.11 a/b/g/n WLAN, nízko energetickým 4.1 BT a NFC - 
zkrátka vším, co budete potřebovat pro těžké terénní práce. 
Příslušenství jako je pistolový držák, dokovací stanice pro 
vozidla a stolní nabíječka, vám pomohou připravit váš kapesní 
počítač pro efektivní den v terénu.

Odolný, odolnější, nejodolnější
Cílený na náročné aplikace v oboru lesnictví, bezpečnosti, 
terénních služeb a GIS/mapování, Nautiz X9 pokračuje v tradici 
Handheld, která přináší maximální robustnost, odolnost a výkon 
bez kompromisů.
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Rozměry  165,8 mm x 86 mm x  25,5 mm 
Hmotnost	 	 385	gramů	
Procesor	 	 Čtyřjádrový	ARM	Cortex-A53	1,3	GHz
Paměť/Disk	 2	GB	RAM	/	16	GB	Flash
Operační systém	 Android	7.0	Nougat	(GMS)
Displej	 	 12,7	cm	multidotykový	kapacitní,	rozlišení	1280x720
Klávesnice	 Klávesnice	na	displeji
Baterie	 	 Lithium-ion	dobíjecí	3,7V	4.800mAh	(17,76Wh),		 	
	 	 vyměnitelná
Konektivita	 Mikro	USB	2.0,	vysokorychlostní	/	OTG
	 	 Dokovací	konektor	pro	nabíjení
	 	 3,5	mm	sluchátkový	konektor
I/O slot	 	 1x	mikro	SDHC	(32GB)
	 	 1x	mikro	SIM	s	podporou	2G/3G/4G/LTE
	 	 1x	mikro	SIM	s	podporou	2G
Komunikace 
Audio:	 	 Vestavěný	mikrofon	/	konektor	pro	sluchátka	
PAN:	 	 BT	4.1	(BLE,	HS)	
Modem	(WWAN):	 2G,	3G,	4G/LTE	
Bezdrátová	LAN:	 802.11	a/b/g/n	(dvoupásmová	2,4GHz	+	5	GHz)
NFC	 	 NFC	13.56MHz,	ISO14443A/15693
Fotoaparát	 13	MPix	zadní	fotoaparát	s	autofokusem	a	bleskem
	 	 2	MPix	přední	fotoaparát
Skener  Zebra	SE4710	(volitelný)
Navigace	 	 GPS/GLONASS
Senzory	 	 magnetometr	(M-senzor,	E-kompas)
	 	 akcelerometr	(G-senzor)
	 	 gyroskop
	 	 senzor	tlaku
	 	 senzor	přiblížení
	 	 snímač	okolního	světla
Prostředí 
Pracovní	teplota:	 -20°C	až	55°C	MIL-STD-810G,	
	 	 metoda	501.5	procedura	II	
Skladovací	teplota:	 -20°C	až	60°C	MIL-STD-810G,	
	 	 metoda	501.5/502.5	procedura	I
Pád:	 	 26	pádů	z	výšky	1,5m	MIL-STD-810G,	
	 	 metoda	516.6	procedura	IV
Vibrace:	 	 MIL-STD-810G,	Metoda	514.6	Procedura	I	a	II
Písek	a	prach:	 IP67,	IEC	60529
Voda:	 	 IP67,	IEC	60529
Vlhkost:	 	 5%	-	95%	nekondenzující
  MIL-STD-810G,	Metoda	507.5	
Nadmořská	výška:	 4572	m	
	 	 MIL-STD-810G,	Metoda	500.5	Procedura	II
Možnosti
Varianty:	 	 základní	jednotka	(obsahuje	4G/EU,	BT,	WLAN,		 	
	 	 fotoaparát,	NFC,	GPS)	
	 	 2D	skener
Volitelné:	 	 dokovací	stanice	do	vozu
	 	 stolní	kolébka
	 	 poutko	na	ruku
	 	 stylus
	 	 pouzdro
	 	 ochranná	folie	displeje
	 	 pistolový	držák
	 	 držák	na	výtyčku


