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Panasonic makerer sig igen med verdens letteste robuste tablet 
 
Toughpad FZ-F1 og FZ-N1 er de mindste fuldt robuste tablets til dato*1. De er 
designet til industrier, der dagligt arbejder med stregkodelæsere, og som har brug for 
et ergonomisk, tidssvarende og holdbart arbejdsredskab.  
 
KØBENHAVN, 22. FEBRUAR 2016 
 
I dag lancerer Panasonic verdens letteste robuste tablets for erhvervskunder på Mobile 
World Congress i Barcelona. Det er de mindste Toughpad til dato med 4,7 tommer skærm og 
en vægt på mindre end 280 gram*2. De er designet til industrier som kurererhverv, lager- og 
logistikarbejde, detailhandel, produktion og beredskabstjenester. 
 
Slut med musearm 
De nye tablets er ergonomisk designet med en specialvinklet stregkodelæser (1D & 2D). Det 
betyder, at brugerne ikke behøver at bøje albue og håndled for at scanne, hvilket reducerer 
risikoen for museskader. Derudover giver scannerens placering mulighed for, at brugerne 
kan se og læse på enhedens skærm samtidig med, at de scanner. Det betyder, at de ansatte 
kan udføre opgaverne hurtigere end ved brug af en tilsvarende traditionel stregkodelæser, 
hvor brugeren skal vende enheden frem og tilbage for at kunne se skærmen. Hertil kommer, 
at de er udstyret med knapper på hver side af enheden, der nemt aktiverer 
stregkodelæseren – uanset om man har enheden i venstre eller højre hånd.   
 
“Med den unikke stregkodelæser og den omkring 50 gram lettere vægt end andre lignende 
enheder vil Panasonic Toughpad FZ-F1 og FZ-N1 sætte helt nye standarder på det 
håndholdte markedet,” siger marketingchef Jan Kaempfer for Panasonic Computer Product 
Solutions. 
 
Perfekt til udendørsarbejde  
Panasonic Toughpad FZ-F1 og FZ-N1 kommer med en 4,7" mulitouch HD skærm, der er 
læsbar i fuld dagslys, idet skærmen er designet med en antirefleksiv teknologi. Begge kan 
betjenes med pen, fingre eller med handsker på.   
 
Stemmestyring og data på farten 
Panasonic Toughpad FZ-F1 og FZ-N1 er både udstyret med 4G LTE / 3G data og 
stemmestyringskommunikation. Disse slanke 16,3 mm enheder kan derfor nemt bruges til 
telefonopkald og har tre mikrofoner med overlegen støjdæmperteknologi og dobbelte 
højttalere, der kan levere en lydkvalitet på op til 100 dBA i larmende omgivelser.  
 
Ved hjælp af Wi-Fi, Bluetooth og NFC kan enhederne også bruges til trådløs kommunikation 
og er ligeledes udstyret med et 5 megapixel frontkamera og 8 megapixel kamera bagpå, der 
kan fungere som webcam og dokumentere arbejdet. Derudover har enhederne også en 
mikro USB-port samt dual mikro SIM- og mikro SD kortlæser*3. 
 
Med enhederne følger to forskellige operativsystemer, som man kan vælge i mellem. FZ-F1 
vil være en af de første tablets på markedet, der bruger Windows 10 IoT Mobile Enterprise 
system. FZ-N1 er udstyret med AndroidTM 5.1.1 version (AndroidTM for Work functionality), 
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som giver it-afdelingen ro i sindet, idet henholdsvis arbejds- og private data kan adskilles på 
enheden.  
 
Enhederne er bygget med den nye og lynhurtige Qualcomm® SnapdragonTM Quad-core 
CPU med 2GB RAM og 16GB Flash storage. 
 
Fleksible arbejdstider 
Panasonic Toughpad FZ-F1 og FZ-N1 har en strømkapacitet, der gør det muligt at arbejde 
så længe som nødvendigt. Som standard holder batteriet til otte timers arbejde*4, og der er 
mulighed for at tilkøbe et udvidet batteri, der kan levere op til 16 timers driftstid*4. 
 
Stort udvalg af tilbehør 
Enhederne lanceres med et stort udvalg af tilbehør, herunder håndrem, holder, hylster, 
udvidet batteri og laderstation.  
 
Panasonic Toughpad FZ-F1 og FZ-N1 bliver også lanceret med en dockingstation til 
køretøjer, der er designet af Panasonic Global Docking Solutions team. Docken har et 
ergonomisk korrekt design med materialer, der giver den perfekte kombination af lav vægt og 
robusthed, plus at man nemt kan placere og frigøre enheden fra docken med kun en hånd.   
 
Robust og brugervenlig på samme tid 
Udover at enhederne er lette og ergonomiske, trækker de også på Panasonics 
markedsførende standarder for robusthed med en IP67-certificering for støv og 
vandnedsænkning, plus at enheden kan modstå fald fra 1,8 meter. 
 
Priser og tilgængelighed 
Panasonic Toughpad FZ-N1 AndroidTM 5.1.1 er tilgængelig på markedet i juni 2016 til en 
vejledendepris på €1715 eksklusiv moms. Panasonic Toughpad FZ-F1 Windows 10 IoT 
Mobile Enterprise er på markedet senere på året til en vejledendepris på €1746 eksklusiv 
moms. Begge enheder kommer med en tre års garanti. 

 
*1 Bandt håndholdte tablets, der den 22. februar 2016 kan modstå fald på 1,8 meter, har 4,7” skærm og dedikeret 

stregkodelæser.  

*2 Den japanske model vejer 275 gram og den europæiske model vejer 277 gram. 

*3 Både FZ-F1 og FZ-N1 har to mikro SIM kortlæsere, dog kan der kun være aktiveret et ad gangen, men kan skiftes via 

GUI (Dual SIM - Single Standby). 

*4 Måleforhold for batteriets levetid: Trådløs LAN-forbindelse er aktiveret; kontinuerlig adgang til serveren, mens brugeren 

browser; swipe hvert sekund; side ændring hvert 30. sekund, kommunikation hvert 30. sekund.  

 
For mere information kontakt venligst: 

 
Ulrika Sturk  
Regional Marketing Manager Nordic Countries  
Tlf: +46 708 104 804  
ulrika.sturk@eu.panasonic.com  
 
Om Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) 
 
PSCEU er den europæiske afdeling af Panasonic Systems Communications Company – den globale B2B 
division i Panasonic. Målet for PSCEU er at forbedre arbejdsvilkårene for erhvervsfolk og hjælpe 
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organisationer med at styrke effektiviteten og skabe bedre performance. Vi hjælper organisationer med at 
indsamle, beregne og kommunikere en bred vifte af oplysninger: billede-, tale- og tekstdata. Produkterne 
omfatter PBX-telefoncentraler, printere, scannere, professionelle kameraer, projektorer, store visuelle 
skærme og robuste mobile pc'er. Med omkring 400 medarbejdere, ingeniørekspertise i design, global 
projektledelse og et stort europæisk netværk af partnere, tilbyder PSCEU enestående kompetencer på sine 
markeder. 

 
PSCEU er opdelt i fem forretningsområder 
 
Communication Solutions inkluderer professionelle scannere, multifunktionelle printere, telefonsystemer og 
HD videokonferencesystemer. 
Computer Product Solutions inkluderer Toughbook-sortimentet af robuste bærbare computere, Toughpad 
erhvervstablets og elektroniske point-of-sales-systemer (EPOS). Panasonic Toughbook havde i 2013 en 
andel på 66,4 procent af det europæiske marked for robuste og holdbare bærbare computere, og en andel 
på 50,4 procent af markedet for robuste erhvervstablets (VDC, marts 2014). 
Professional Camera Solutions inkluderer professionelle AV-, sikkerheds og industrial medical vision-
teknologier (IMV). Panasonic er en af de to førende leverandører af professionelt kameraudstyr i Europa.  
Visual System Solutions inkluderer projektorer, whiteboards, præsentationshjælpemidler og skærme. 
Panasonic er førende på markedet for projektorer med en omsætningsandel på 28 procent. 
Security Solutions, herunder videoovervågningskameraer og -optagere, video intercom-systemer, 
adgangskontroller, indbruds- og brandalarmsystemer. 
 
Om Panasonic 
 
Panasonic Corporation er verdensledende inden for udvikling og fremstilling af elektroniske produkter til 
forbruger- og erhvervsmarkedet samt industri. Selskabet, som har hovedkvarter i Osaka, Japan, 
rapporterede en total nettoomsætning på 7,70 billioner yen (71,5 milliarder euro) for regnskabsåret, der 
sluttede 31. marts 2014. Selskabet er noteret på børserne i Tokyo, Osaka, Nagoya og New York (NYSE: 
PC). Virksomheden har en vision om at blive førende inden for grøn innovation i elektronikindustrien ved 
hundrede-års-jubilæet for sin grundlæggelse i 2018. Besøg vores hjemmeside for mere information om 
Panasonic og vores engagementet i bæredygtighed: www.panasonic.net/ 

 


