


Nautiz X4 łączy w sobie maksymalną mobilność  
i funkcjonalność w terenie
Urządzenie jest solidnym i kompaktowym narzędziem zaprojektowanym do pracy 
w terenie, wyposażonym w wiele przydatnych funkcji, oferującym niezawodne roz-
wiązania do wykonywania pomiarów w najtrudniejszych warunkach terenowych. 
Moduł GPS z 56 kanałami umożliwia precyzyjne pomiary z dokładnością 2-5 metrów.

Najpopularniejszy system operacyjny
Nautiz X4 oparty jest na najpopularniejszym mobilnym systemie operacyjnym 
Android w wersji 4.2, dzięki czemu można na nim zainstalować najnowocze-
śniejsze oprogramowanie pomiarowe, a także inne przydatne aplikacje, z któ-
rych korzystasz na co dzień na swoim dotychczasowym smartfonie.

Wygoda pracy
Nautiz X4 ma wszystko czego potrzebujesz do pracy. 3,5-calowy ekran 
oporowy o wysokiej jasności, pozwala na wygodną pracę w aplikacjach 
mobilnych za pomocą rysika lub palców. Dodatkowo urządzenie 
wyposażone jest w fizyczną klawiaturę numeryczną lub QWERTY 
z przyciskami funkcyjnymi, która znacząco wspomaga pracę. Pancerna 
obudowa, spełniająca normy IP65 i MIL-STD-810G, umożliwia 
niezawodne działanie w najtrudniejszych warunkach.



Zaawansowane podzespoły 

Nautiz X4 wyposażony jest w najno-
wocześniejsze podzespoły – proce-
sor 1 GHz, 512 MB RAM i 1 GB pamięci 
wewnętrznej – zapewniające wygodną 
i  szybką pracę. Bateria o pojemności 
4000 mAh umożliwia całodzienną pracę 
bez ładowania. 

Bogactwo funkcji 
Dzięki szerokim możliwościom komu-
nikacji – wbudowane moduły WiFi, 
Bluetooth 2.1 oraz port microUSB, 
a  także modem GSM 3.8G lub CDMA – 
Nautiz X4 w  prosty sposób może prze-
syłać dane oraz służyć jako telefon. 
Ponadto pomiary GPS można uzupełnić 
o zdjęcia poglądowe dzięki wbudowa-
nemu 5-megapikselowemu aparatowi 
z  autofokusem i  fleszem LED. Nau-
tiz X4 jest także wyposażony w czytnik 
1D lub 2D kodów kreskowych, dający mu 
dodatkowe zastosowania w innych dzie-
dzinach. 

Jeśli szukasz pancernego i wygodnego 
narzędzia do wykonywania precyzyj-
nych pomiarów GPS GIS, znajdującego 
również zastosowanie w innych bran-
żach takich jak logistyka czy służby 
publiczne, Nautiz X4 jest stworzony dla 
Ciebie.



Charakterystyka GNSS
• Zintegrowany GPS u-blox® 

• GPS L1 C/A
• SBAS  

(WAAS/EGNOS/MSAS)
• 56 kanałów

Dokładność pomiaru
• 2-5 metrów (z SBAS)

System operacyjny
• Android 4.2.2  
• Windows Embedded  

Handheld 6.5 (opcjonalnie)

Procesor
• Texas Instruments  

AM3715 1 GHz

Pamięć
• 512 MB RAM
• Pamięć wewnętrzna:  

1 GB Flash
• Gniazdo na karty pamięci  

MicroSD/SDHC

Interfejs użytkownika
Wyświetlacz
• 3.5" WVGA (800x480), 

czytelny w słońcu
• Oporowy ekran dotykowy

Klawiatura
• Numeryczna  

lub QWERTY (do wyboru przy 
zakupie)

• Klawisze funkcyjne

Komunikacja
GSM
• 3.8G GSM HSPA+/HSUPA
• CDMA EV-DO Rev. A 

(opcjonalnie)
Bluetooth
• Bluetooth v2.1 EDR
WiFi
• Zintegrowany moduł  

802.11 b/g/n
Porty
• Złącze Micro USB 2.0 OTG

Charakterystyka fizyczna
• Wymiary: 156x74x25,5 mm
• Waga: 330 g

Charakterystyka 
środowiskowa
• Temperatura pracy:  

-20° do 55°C
• Temperatura 

przechowywania:  
-25° do 70°C

• Odporność na wodę i pył:  
IP67, MIL-STD-810G

• Wilgotność: MIL-STD-810G
• Upadek: 26 upadków 

z 1,22 m (MIL-STD-810G, 
Metoda 516.6, Procedura IV)

• Wysokość: 4572 m przy 5°C

Charakterystyka zasilania
• Bateria: 4000 mAh Li-Ion
• Czas pracy na standardowej 

baterii: > 8 godzin

Multimedia i sensory
• Kamera/aparat 5 MPx 

z autofokusem i fleszem LED
• Czytnik kodów 1D lub 2D  

(do wyboru przy zakupie)
• Głośnik
• Mikrofon

Akcesoria w zestawie
• Ładowarka sieciowa
• Kabel USB
• Bateria
• Rysik
• Uchwyt na rękę

Akcesoria opcjonalne
• Stacja dokująca biurowa
• Stacja dokująca 

samochodowa
• Pokrowiec
• Słuchawki

Gwarancja
• 24 miesiące

Specyfikacja techniczna

Ul. Wadowicka 8A 
30-415 Kraków
tel: +48 12 425-06-25 
fax: +48 12 295-08-21
www.smallgis.pl 

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów 
sprzętu bez powiadomienia. Zgodnie z polityką producenta 

urządzenia są stale ulepszane, a najnowsze informacje 
o nich można uzyskać kontaktując się z firmą SmallGIS.




