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Panasonic Toughpad introduceert de lichtste volledig robuuste 
handheld tablets ter wereld op Mobile World Congress 
  
De schuingeplaatste, ergonomische barcodelezer zorgt voor optimaal gebruiksgemak 
en snelle verwerking 
 
Zellik, 22 februari 2016   
 
Panasonic lanceert vandaag op het Mobile World Congress (MWC) in het Spaanse 
Barcelona de 4,7-inch Panasonic Toughpad FZ-F1 en FZ-N1 handheld tablets. Deze zijn 
de lichtste volledig robuuste zakelijke handheld tablets ter wereld. Het zijn ook de 
kleinste Toughpad-apparaten tot nu toe, met productiviteitsverhogende functies en een 
ergonomisch ontwerp. De Toughpad FZ-F1 en FZ-N1 zijn ontworpen voor post- en 
koeriersdiensten, de logistieke sector, retail, maintenance en service, buitendiensten 
en hulpdiensten. Ze beschikken zowel over spraak- als datacommunicatie en zijn 
voorzien van een optionele passieve en actieve stylus voor handtekeningen, 
bijvoorbeeld bij het afleveren van goederen. 
  
"De Panasonic FZ-F1 en FZ-N1 hebben een unieke ergonomisch geïntegreerde barcodelezer 
aan de achterkant en zijn lichter dan hun belangrijke 4,7-inch concurrenten. Hierdoor hebben 
ze het in zich om de nieuwe standaard voor de handheld markt te worden", aldus Jan 
Kaempfer, General Manager of Marketing voor Panasonic Computer Product Solutions. "Deze 
nieuwe handhelds vormen een sterke aanvulling voor ons gamma dat al de succesvolle 
Toughpad FZ-E1 en FZ-X1 5-inch handheld tablets en hun ATEX-uitvoeringen bevat. We 
blijven dit gamma verder uitbreiden en willen met onze sterke reputatie op het gebied van 
klantgericht design en engineering als marktleider in het segment van robuuste notebooks en 
tablets nu ook de handheld markt veroveren." 
 
Schuingeplaatste barcodelezer 
De ergonomische geïntegreerde barcodelezer aan de achterkant van de Panasonic Toughpad 
FZ-F1 en FZ-N1 handheld tablets biedt werknemers niet alleen een zeer handige tool, maar 
verhoogt ook de snelheid van de identificatie en verwerking van producten. De hoek 
waaronder de 1D en 2D barcodelezer is geplaatst verlaagt het risico op RSI doordat gebruikers 
hun elleboog of pols niet meer hoeven te buigen om te kunnen scannen. Bovendien kunnen 
gebruikers dankzij deze hoek het scherm nog gewoon lezen tijdens het scannen om zo het 
proces sneller te laten verlopen dan met een traditionele barcodelezer.  Daarnaast zijn de 
toestellen aan beide zijkanten voorzien van bedieningsknoppen voor de barcodelezer, zodat 
ze gebruiksvriendelijk zijn voor zowel links- als rechtshandigen. 
 
Ook hebben de Toughpad FZ-F1 en FZ-N1 handheld tablets een 4,7-inch HD capacitief 
multitouch-scherm dat leesbaar is bij daglicht en ontworpen is voor lastige 
buitenomstandigheden, zoals bij direct zonlicht of zware regen, of bediening met 
handschoenen. Het apparaat kan worden gebruikt met een optionele passieve of actieve pen, 
voor nauwkeurigere registratie en herkenning van handtekeningen. Net als alle andere 
Panasonic Toughbook en Toughpad-modellen zijn de nieuwe handheld tablets zeer robuust. 
Ze hebben een valweerstand tot 1,8 meter en een IP67-classificatie voor stof- en 
waterbestendigheid. Ze hebben bovendien een standaardbatterij voor maximaal 8 uur 
ononderbroken gebruik en een optionele extra batterij voor maximaal 16 uur ononderbroken 
gebruik. 
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Spraak en data onderweg 
De Panasonic Toughpad FZ-F1 en FZ-N1 handheld tablets zijn uitgerust met 4G LTE-/3G-
data- en spraakcommunicatie. Deze slanke apparaten liggen goed in de hand voor 
telefoongesprekken en hebben 3 microfoons met ruisonderdrukking en twee luidsprekers aan 
de voorkant voor een maximumvolume van 100 dB(A) voor een duidelijk geluid in luidruchtige 
omgevingen. Voor draadloze communicatie heeft de handheld tablet wifi-, Bluetooth- en NFC-
functies, een camera van 8 MP aan de achterkant en een camera van 5 MP aan de voorkant 
voor het vastleggen van documentatiebeelden en voor gebruik als webcam. Het apparaat heeft 
ook een micro-USB-poort, een micro-SD-kaartsleuf en twee micro-SIM-sleuven. 
 
Android of Windows 
De handheld tablet worden geleverd met Windows (FZ-F1) of AndroidTM (FZ-N1) om de 
toestellen gemakkelijk te integreren met de besturingssystemen en de backoffice van de 
organisatie. De FZ-F1 is een van eerste handheld tablets op de markt die het 
besturingssysteem Windows 10 IoT Mobile Enterprise gebruikt. De AndroidTM-versie 5.1.1 op 
de FZ-N1 omvat de AndroidTM for Work-functionaliteit. Dit is een voordeel voor IT-afdelingen, 
aangezien zakelijke en persoonlijke gegevens en apps op het apparaat zo van elkaar 
gescheiden kunnen worden. Zo kan het beheer en de beveiliging van de handhelds 
vereenvoudigd worden. Beide handhelds hebben een Qualcomm® SnapdragonTM Quad-core 
CPU met 2 GB RAM en 16 GB flash-opslag. 
 
Uitgebreide set accessoires 
Het apparaat wordt op de markt gebracht met een groot aantal ondersteunende accessoires, 
waaronder een handriem, cradle, holster, extra batterij en oplaaddock. Bovendien zijn de 
wissel- en gelijkstroomadapters ook compatibel met de Toughpad FZ-E1 en FZ-X1 5-inch 
handheld tablets. 
 
De Panasonic Toughpad FZ-F1 en FZ-N1 handheld tablets kunnen uitgebreid worden met een 
eigen voertuiginbouwoplossing, ontwikkeld door het Global Docking Solutions-team van 
Panasonic. Het dock heeft een ergonomisch ontwerp met een dankzij het gebruik van 
composietmaterialen perfecte combinatie van een laag gewicht en duurzaamheid. De tablet 
kan met één hand in het dock worden geplaatst en eruit worden gehaald.  
 
Prijs en beschikbaarheid 
De Panasonic Toughpad FZ-N1 AndroidTM handheld tablet is beschikbaar vanaf juni 2016 
vanaf 1746 euro (excl. BTW), en de Panasonic Toughpad FZ-F1 Windows 10 Iot Mobile 
Enterprise handheld tablet zal beschikbaar zijn vanaf het najaar vanaf 1715 euro (excl.BTW). 
Beide handheld tablets zullen over heel Europa beschikbaar zijn en hebben een 
standaardgarantie van 3 jaar. 
 
Ga voor meer informatie naar www.toughbook.eu. 
 
 
Perscontact: 
Sam Claeys 
sam@insticom.be 
Tel: +32 (0)26 27 06 00 
 
Over Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) 
 
Panasonic System Communications Company Europe wil het professionele leven van werknemers 
eenvoudiger maken en de efficiëntie en prestaties verbeteren van de bedrijven waarvoor ze werken 
door wereldleidende technologie. Dat gebeurt door bedrijven te helpen bij het vastleggen, berekenen 
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en communiceren van allerhande informatie: van beeld over spraak tot tekst. Het productgamma 
omvat beveiligingscamera’s, PBX telefoonswitches, documentprinters, professionele camera’s en IMV 
camera’s, projectoren, grote professionele displays, robuuste mobiele computers en 
brandbeveiligingssystemen. PSCEU is een expert in haar markten dankzij haar ongeveer 350 
werknemers, haar expertise op het vlak van design engineering, haar globaal projectbeheer en haar 
breed, Europees partnernetwerk. 
 
PSCEU bestaat uit vijf divisies: 

• Communication Solutions: omvat professionele scanners, multifunctionele printers, 
telefoniesystemen en SIP-terminals. 

 
• Computer Product Solutions helpt mobiele professionals productiever te werken met haar 

gamma robuuste Toughbook notebooks, professionele Toughpad tablets en elektronische Point-
of-Sales (EPOS)-systemen. Panasonic Toughbook had een marktaandeel van 70.1% op de 
Europese markt van robuuste notebooks, en een marktaandeel van 57.1% op de Europese markt 
van robuuste, professionele tablets (VDC Research, maart 2015). 

 
• Professional Camera Solutions omvat uitmuntende broadcasting apparatuur. Daarnaast biedt 

deze divisie ook IMV (industrial medical vision)-technologie 
 
• Security Solutions omvat bewakingscamera’s en recorders,video intercomsystemen, 

toegangscontrole, inbraakbeveiliging- en brandbeveiligingssystemen.  
 
• Visual System Solutions: omvat projectoren en professionele displays. Panasonic heeft het 

breedste AV-aanbod en is de Europese marktleider in hoge helderheidsprojectoren met 43,9% 
marktaandeel (Futuresource >5klm (Jan-Maart 2015) excl. D-Cinema). 
 

Over Panasonic 
 
Panasonic Corporation is wereldwijd leider in het ontwikkelen en produceren van elektronische 
producten en oplossingen die beantwoorden aan de noden van consumenten, professionals, bedrijven 
en specifieke industrieën. Sinds zijn oprichting in 1918 kende het bedrijf een wereldwijde groei. 
Vandaag omvat de Panasonic Corporation meer dan 500 geconsolideerde bedrijven en voor het 
fiscaal jaar dat op 31 maart 2015 eindigde, noteerde het een geconsolideerde netto omzet van 55,5 
miljard euro. Met haar gedrevenheid om via grenzeloze innovatie nieuwe waarde te scheppen wil 
Panasonic een beter leven en een betere wereld maken voor haar klanten. Voor meer informatie over 
Panasonic: http://panasonic.net/. 
 
 


