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Panasonicin Toughbook-sarjaan 
kuuluu laaja valikoima kannetta-
via tietokoneita, joille yhteistä on 
se, että ne kestävät tavallista mar-
kettikonetta paremmin iskuja, 
kosteutta ja lämpötilanvaihtelui-
ta. Asiakkaat löytyvätkin pääasias-
sa teollisuuden, asevoimien ja vas-
taavien parista.

Kiinnostava uutuus Tough-
book-perheeseen on aidossa Win-
dows 8 -ympäristössä toimiva 
Toughpad FZ-G1 -tabletti. 1,1 ki-
loa painava kone kestää pudotuk-
sen 120 sentin korkeudelta. Pölyn- 
ja vedenkestävyys on IP-luokituk-
sen mukaisesti 65. Kone sietää siis 
pölyä ja suoraa vesisuihkua kaikis-
ta suunnista.

Koneen muotoilu herättääkin 
luottamusta. Perustablettien usein 
pelkistetyn tyylikkäästä muotoi-
lusta ei ole tietoakaan, vaan vaiku-
telma on teollisen jämäkkä. Reu-
noja kiertää paksu musta kumi-
suojus, joka osaltaan vakuuttaa 
laitteen kestävyydestä. 

Riittävästi rautaa sisuksissa
FZ-G1:ssä on vakiona muistia 4 
gigatavua ja levytilaa 128 gigata-
vua. Tarvittaessa molempia saa li-
sättyä. 

Muihin vakiovarusteisiin lu-
keutuvat WLAN-antenni, USB 3.0 
-liitäntä sekä HDMI-ulostulo ku-
van siirtämiseksi ulkoiselle näy-
tölle tai televisioon. Myös valmius 
telakointiaseman käyttöön löytyy.

Näiden lisäksi koneessa on yk-
si kustomoitava lisävarustepaikka, 
johon voi valita tarpeen mukaan 
ylimääräisen USB-portin, Ether-
net-portin verkkokaapelia varten, 
3G- tai 4G-yhteyden mahdollista-
van SIM-kortinlukijan, GPS-pai-
kantimen tai sarjaportin. 

Ammattilaiskäyttöön 
tarkoitettu uutuus-
tabletti kestää arkipäi-
väiset ja vähän kovem-
matkin iskut. 

   Tero Ikäheimonen

Kestää Käytössä
Panasonic toughpad FZ-G1

PIKAKOKeILU
Lisävarusteet sulkevat toisensa 

pois, eli esimerkiksi 3G-yhteyttä 
ja GPS-paikannusta ei saa sa-
maan laitteeseen. Toki langatto-
man verkkoyhteyden voi muodos-
taa vaikkapa USB-porttiin kytket-
tävällä varustemokkulalla, mutta 
silloin liittimet jäävät alttiiksi ve-
delle ja pölylle.

Edessä on webcam videopuhe-
luita varten ja takana kolmen me-
gapikselin kamera, jonka kuvan-
laatu ei tosin päätä huimaa.

Akkukestoksi luvataan perus-
akulla kahdeksan tuntia. Lisäva-
rusteena on tarjolla myös 16 tun-
nin keston tarjoava vaihtoehto. 
Kokeilun perusteella kahdeksan 
tunnin akkukesto vaikuttaa uskot-
tavalta tavallisessa käytössä. Pro-
sessoria rasittava tai jatkuvaa net-
tiyhteyttä vaativa työskentely ku-
luttanee akun nopeammin tyhjiin.

Näyttö toimii, paitsi märkänä
Teräväpiirtonäytön koko on 10,1 
tuumaa ja tarkkuus 1 920 x 1 200 
pikseliä. Näyttö on tarpeeksi koo-
kas, jotta navigointi onnistuu il-
man virhetökkäyksiä. Ruudulle il-
mestyvällä virtuaalinäppäimistöllä 
kirjoittaminen on riittävän toimi-
vaa, kunhan kirjoitusmäärät pysy-
vät romaania pienempinä.

Näyttö on kapasitiivinen, eli se 
tunnistaa sormenpään aiheutta-
man muutoksen näytön pinnan 
sähkövirrassa. Työskentely ei siis 

onnistu hanskat kädessä, mutta 
mukana kulkee erillinen kynä täl-
laisia tilanteita varten. 

Näyttö ei märkänä tunnista sor-
men kosketusta. Esimerkiksi ve-
sisateessa kone on siis käyttökel-
voton, vaikka se ehjänä säilyykin. 
Näytön kirkkautta on helppo sää-
tää ulkona liikuttaessa.

Näytön reunassa on virtanäp-
päimen lisäksi kuusi painiketta, 
joista  kahteen voidaan ohjelmoi-
da pikatoimintoja, esimerkiksi jo-
kin usein käytetty sovellus. 

Windows 8 toimii    
kosketusnäytöllä
Windows-käyttöjärjestelmän uu-
sin versio lanseerattiin loppuvuo-
desta 2012. Windows 8 on suunni-
teltu kosketusnäytöllä varustetut 
laitteet edellä: niin älypuhelimella, 
tablet-tietokoneella kuin perintei-
sellä pöytä-PC:lläkin aloitusnäyt-
tö muodostuu muokattavissa ole-
vista kuvakkeista. Ajatuksena on, 
että kun opettelee kerran käyttö-
järjestelmän logiikan, osaa käyt-
tää kaikenkokoisia laitteita puhe-
limesta PC:hen.

PC-käytössä Windows 8 on he-
rättänyt kritiikkiä, mutta koske-
tusnäytöllä kookkaisiin ikoneihin 
perustuva navigointi toimii. Aloi-
tusnäyttö on helposti muokatta-
vissa omiin tarpeisiin sopivaksi, ja 
Microsoftin omasta Kaupasta löy-
tyy runsaasti enemmän tai vähem-

Näytön alareunassa on kuusi painiketta. Näistä neljän toiminta on 
vakio (äänenvoimakkuus ylös ja alas, Windows-näppäin ja näytön 
automaattisen käännön lukitus), mutta kahteen voi ohjelmoida halu-
amansa toiminnon.

Vakiona koneessa ei ole juuri muita liitäntöjä kuin HDMI, USB ja 
stereo-liitäntä kuulokkeita tai ulkopuolisia kaiuttimina varten. SIM-
korttipaikka 3G- tai 4G-yhteyttä varten on lisävaruste, WLAN-antenni 
löytyy vakiona. 
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KUN LAATU RATKAISEE

www.konekesko.f i /saris

Saris PL2027 

3290,–alv 0 %

Kysy myös muita Saris-vaunuja!

• Kokonaispaino 2700 kg  •  Kuormatilan sisämitat 204 x 406 cm 
• Jäykät, pokatut alumiinilaidat  • Isot, 185C814 -renkaat

TA R J O U S

+ toimitusmaksu & rahti • Takuu 36 kk
• Rajoitettu erä • Tarjous voimassa 30.6.13 saakka

Myynti: K-maatalous

Yksiosainen saumaton pohjalevy.

8 kpl runkoon v-uraan 
upotettuja valuteräksisiä 
sidontalenkkejä.

Teräslokasuojat 
ja roiskeläpät.

28 cm maavara mahdollistaa 
vetämisen jopa muhkuraisella 
pellolla. 

85 cm teliväli parantaa 
veto-ominaisuuksia. 

150 cm pitkä vetoaisa rauhoittaa 
peruutusta ja sallii jopa 6 metris-
ten tavaroiden kuljetuksen!
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Alkaen 2 600 euroa – Tough-
padin hinta hirvittää. Mutta 
hintalappua ihmetellessä pi-
tää huomioida, ettei laitetta ole 
tarkoitettu sohvalla surffailuun 
saunan jälkeen, vaan käyttöön, 
jossa laitteilta todella vaaditaan 
kestävyyttä. 

FZ-G1:n hinnalla saisi nel-
jä viisi perustablettia, mutta ly-
hyen kokeilun perusteella on 
helppo uskoa, että myös käyt-
töikä on markettikoneita mer-
kittävästi pidempi. Vaikka ta-
kuu tai vakuutus korvaisikin 
koneelle sattuvat vahingot, ai-
heutuu huolloista aina vaivaa ja 
katkoja työskentelyyn. Ammat-
tilaiselle tällä voi olla suurikin 
merkitys, tavalliselle käyttäjäl-
le on markkinoilla parempiakin 
vaihtoehtoja.

FZ-G1 on tablettikoneiden 
panssarivaunu: maksaahan 
se, mutta rintamalle on paha 
lähteä Priuksella.

Tero Ikäheimonen

Kallis vai ei?

KOMMeNttI

män tarpeellisia sovelluksia ladat-
tavaksi.

Windows 8 sisältää myös totut-
tuun Windows-tapaan toimivan 
Työpöytä-tilan, joka mahdollistaa 
kaikkien Windows-yhteensopivi-
en sovellusten käytön tabletissa.

Itselleni uuden sukupolven 
Windows-ympäristö oli tuttu 
älypuhelimen kautta, mutta sii-
tä huolimatta tabletilla toiminta-
logiikka vaatii alkuun uudelleen-
opettelua. Mukana tuleva ohjekir-
ja ei käyttäjää juuri opasta akun 
asentamista pidemmälle. Niinkin 
yksinkertainen asia kuin Kaupasta 
ladatun sovelluksen poistaminen 
vaati lopulta havainnollistavan vi-
deon katsomista YouTubesta.

Pienen harjoittelun jälkeen 
käyttöliittymän salat aukeavat, ja 
työskentely on sujuvaa.

Ei köyhille eikä kipeille
Pikakokeilun perusteella FZ-G1 
on, mitä lupaakin: kovaan ammat-
tikäyttöön ja olosuhteisiin tarkoi-
tettu täysiverinen tablet-tietokone. 
Toki myös hinta on sen mukainen: 
kestävää kosketeltavaa saa itselleen 
2 600 eurolla (perusvarustus). 

SSD-massamuistin ansiosta ko-
ne käynnistyy täysin sammuksis-
ta todella nopeasti käyttövalmiik-
si, joten se soveltuu paljon lyhytai-
kaista käyttöä vaativiin, liikkuviin 
tehtäviin. Jos käyttökohteet ovat 
sellaiset, että päätähuimaava hinta 
kannattaa kestävyydestä maksaa, 
ja mitta on täynnä jatkuvasti ha-
joilevia laitteita, on FZ-G1 laadu-
kas ja kestävä vaihtoehto. 

Kestotabletille myönnetään kol-
men vuoden rajattu takuu. 

Lisätietoja: business.panasonic.fi

Tarvittaessa käyttö onnistuu 
myös mukana kulkevalla kynällä. 
ã

     Aloitusnäyttö näyttää tältä (yllä). Pikakuvakkeiden kokoa ja 
määrää voi muokata tarpeen mukaan. Kosketusnäytöllä selkeisiin 
ikoineihin perustuva käyttöliittymä toimii mukavasti. Valittavissa on 
myös tutumman näköinen Työpöytä-tila, jonka avulla voidaan käyttää 
kaikkia Windows 8 -yhteensopivia ohjelmia. 

Tekniset tiedot: 
Toughpad FZ-G1
Suoritin Intel® Core™ i5-

3437U vPro™ 

Käyttöjärjestelmä Windows 8 Pro

RAM-muisti 4 GB (lisäv. 8 GB)

Näytönohjain Intel® HD  
Graphics 4000

Kamera edssä HD 720p video / 
1,3 mpixel

Kamera takana  3 mpixel 

Tallennustila 128 GB

Näyttö LCD 10.1” 

Mitat (p x l x k) 270 x 188 x  
19 mm

Paino 1,1 kg

Myynti Panasonic- 
jälleenmyyjät 

Hinta alkaen 
(sis. alv 24 %)

2 604 euroa
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Nokian TRI 2 
– Voittaja kaikissa oloissa

Maatalouden raskaalta kalustolta vaaditaan paljon. 
Aamusta iltaan, tunnista toiseen, pelloilta sorateille 
ja asfaltilta jääkentille. Käytännön testit kovenevat 
ja monipuolistuvat.
 
Se sopii meille. Nokian TRI 2 on kehitetty kovaan ku-
lutukseen ja testattu lukuisissa rengasvertailuissa ja 
koeajoissa. Yhä uudelleen Nokian TRI 2 selviää voit-
tajana niin tehokkuutta, taloudellisuutta, käsiteltä-
vyyttä kuin kestävyyttä vaativista haasteista. Riippu-
mattomat tutkimukset osoittavat:  

> Jopa 3-kertainen käyttöikä kilpaileviin 
renkaisiin nähden*

> Jopa 5 litraa/h säästöä polttoaineen-
kulutuksessa kilpaileviin renkaisiin nähden*

Nokian Raskaat Renkaat Oy
Pirkkalaistie 7, PL 20, 37101 NOKIA, puh. 010 401 7000

Tutustu lisää osoitteessa www.nokianraskaatrenkaat.fi

Käytämme renkaissamme ainoastaan 
puhdistettuja, matala-aromaattisia oljyjä.

* Tulokset todistettu riippumattomissa testeissä
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