


Nautiz X8 to lider nowej 
generacji urządzeń przenośnych 
o nieograniczonych możliwościach

Integracja cech takich jak najwyższa wydaj-
ność pracy, bardzo duży ekran i szerokie 
możliwości komunikacji w pancernej i ergo-
nomicznej obudowie, czynią z Nautiza X8 
bezkonkurencyjne urządzenie w swojej kla-
sie. Wbudowany moduł GPS wyposażony 
w 56 kanałów pozwala na precyzyjne pomiary 
z dokładnością 1-2 metrów.

Najpopularniejszy system 
operacyjny
Nautiz X4 oparty jest na najpopularniejszym 
mobilnym systemie operacyjnym Android 
w wersji 4.2, dzięki czemu można na nim zain-
stalować najnowocześniejsze oprogramowa-
nie pomiarowe, a także inne przydatne aplika-
cje, z których korzystasz na co dzień na swoim 
dotychczasowym smartfonie.

Dopracowany w każdym szczególe
Urządzenie jest starannie zaprojektowane 
do pracy w terenie, nie tracąc przy tym stylu 
i ergonomii wykonania. Pancerna obudowa 
spełniająca normy IP67 oraz MIL-STD-810G 
i odporna na skrajne temperatury, umożliwia 
niezawodną pracę w każdych, nawet najtrud-
niejszych warunkach terenowych.



Najwyższa wydajność
Nautiz X8 oparty jest na podzespołach o najwyższej jakości i wydajności – dwurdze-
niowym procesorze 1,5 GHz, 1 GB RAM i pamięci wewnętrznej 4 GB iNAND Flash – dzięki 
czemu praca na dużych ilościach danych jest płynna i bezproblemowa. Bateria o pojem-
ności 5200 mAh umożliwia pracę przez 12 godzin bez ładowania.

Bardzo duży wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala z dopracowanym pojemno-
ściowym ekranem dotykowym pozwala na wygodną pracę z dużą ilością 
szczegółowych danych przy pomocy lekkiego dotyku i gestów dotykowych. 
Dodatkowo urządzenie posiada wygodną klawiaturę numeryczną z klawi-
szami funkcyjnymi i programowalnymi.

Nieograniczone możliwości
Dostępna szeroka gama kanałów komunikacji pozwala na łączność i prze-
syłanie danych oraz podłączanie dodatkowych sensorów i urządzeń 
zewnętrznych w najwygodniejszy dla użytkownika sposób. Nautiz X8 wypo-
sażony jest w moduły WiFi, Bluetooth 3.0, porty microUSB i USB Host oraz 
RS232, a także modem GSM 3.8G, który umożliwia korzystanie z urządzenia 
jako telefonu i szybkie przesyłanie danych przez Internet. Ponadto wbu-
dowany 8-megapikselowy aparat z autofokusem i fleszem LED, pozwala na 
uzupełnienie danych pomiarowych o wysokiej jakości zdjęcia poglądowe. 

Jeśli potrzebujesz urządzenia o najwyższej wydajności i funkcjonalności 
do wykonywania precyzyjnych pomiarów GPS GIS w trudnych warun-
kach terenowych, wybierz bezkonkurencyjnego Nautiza X8.



Charakterystyka GNSS
• Zintegrowany GPS u-blox® 

• GPS L1 C/A
• SBAS  

(WAAS/EGNOS/MSAS)
• 56 kanałów

Dokładność pomiaru
• 1-2 metry (z SBAS)

System operacyjny
• Android 4.2.2  
• Windows Embedded  

Handheld 6.5 (opcjonalnie)

Procesor
• Texas Instruments  

4470 dual-core 1.5 GHz

Pamięć
• 1 GB RAM
• Pamięć wewnętrzna: 4 GB 

iNAND Flash
• Gniazdo na karty pamięci  

MicroSD/SDHC

Interfejs użytkownika
Wyświetlacz
• 4,7” FWVGA (854x480), 

czytelny w słońcu
• Pojemnościowy ekran 

dotykowy
• Chemicznie wzmocnione 

szkło Asahi Dragontrail

Klawiatura
• Numeryczna z 3 klawiszami 

programowalnymi

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

(opcjonalnie)
Bluetooth
• Bluetooth v3.0 (Android)
• Bluetooth v2.0 (Windows)
WiFi
• Zintegrowany moduł  

802.11 b/g/n
Porty
• MicroUSB
• USB A Host
• RS232

Charakterystyka fizyczna
• Wymiary:  

190,9x79,7x34,6 mm
• Waga: 490 g

Charakterystyka 
środowiskowa
• Temperatura pracy:  

-30° do 60°C
• Temperatura 

przechowywania:  
-40° 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: 4500+ m

Charakterystyka zasilania
• Bateria: 5200 mAh Li-Ion 

(warm-swappable)
• Czas pracy na standardowej 

baterii: > 12 godzin

Multimedia i sensory
• Kamera/aparat 8 MPx 

z autofokusem i fleszem LED
• Akcelerometr 3-osiowy
• Żyroskop 3-osiowy
• Kompas cyfrowy
• Czujnik światła
• Wysokościomierz/barometr
• Głośnik
• Mikrofon

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

Akcesoria opcjonalne
• Ładowarka samochodowa
• Stacja dokująca 

samochodowa
• Pokrowiec

Gwarancja
• 24 miesiące

Specyfikacja techniczna

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


