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JLT Mobile Computers dubblar minnet i stryktåliga
VERSO-datorn; förstärker positionen som marknadens
snabbaste
JLT Mobile Computers, som utvecklar tillförlitliga mobila datorer för krävande
miljöer, dubblar internminnet på sina fastmonterade datorer i VERSO-familjen.
VERSO-datorerna kombinerar marknadsledande prestanda med bästa tillförlitlighet.
Bestyckade med en Intel Core i7 processor, och nu 8 gigabyte DDR3 internminne,
levererar datorerna oöverträffad prestanda. VERSO-datorerna möter de högt ställda
kundkrav på prestanda, stryktålighet och tillförlitlighet som karaktäriserar
industrisegment såsom gruvor, entreprenad, marin, lantbruk och hamnar.
Kunder använder idag VERSO-datorerna för krävande applikationer såsom databehandling,
positioneringsberäkningar och videostreaming i realtid. Med fördubblat internminne hanteras
dessa krävande applikationer mer effektivt. Dessutom förbättras användarupplevelsen,
speciellt i kombination med Windows Embedded 8 Standard eller Windows 7 operativsystem.
– Med VERSO-datorerna, marknadens snabbaste stryktåliga fordonsdatorer, möter vi de tuffa
kundkraven inom det växande segmentet ”heavy-duty”. Med denna uppgradering förstärker vi
ytterligare vår position inom detta krävande segment, säger Per Holmberg, VD på JLT.
VERSO-datorerna är resistenta mot damm och vatten, kan i standardutförande användas i
såväl vinterkyla som gassande sol och hanterar spänningsavbrott utan driftstörningar.
Datorerna finns tillgängliga idag och kan beställas hos JLT:s återförsäljare världen över.
För mer information: www.jltmobile.com
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Om JLT Mobile Computers
JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare av stryktåliga mobila datorer för krävande miljöer. Datorerna av
PC-typ är utvecklade och tillverkade i Sverige för professionella användare och kännetecknas av mycket hög
driftsäkerhet och tillförlitlighet trots fuktighet, damm, vibrationer, elektromagnetiska fält eller extrema
temperaturer – funktioner som krävs för användning inom områden såsom transport, lager/logistik, skogsbruk,
gruvdrift, automation, militär- och räddningsfordon. JLT agerar globalt via försäljningspartners, främst i Europa
och USA, och har levererat över 80 000 datorer. JLT omsatte år 2012 69 Mkr och har cirka 11 anställda i
Sverige. Huvudkontoret med utveckling, service och administration ligger i Växjö. Bolaget grundades 1994 och
är sedan 2002 noterat på NASDAQ OMX, First North under symbolen JLT med Remium som certified advisor.
För mer info, se www.jltmobile.com

