
A próxima geração de PCs 
portáteis e potentes com 
Windows® 7 Professional.1

O Panasonic Toughbook® U1 Ultra é o mais novo membro da família 

Toughbook U1, sendo a alternativa para as soluções herdadas do 

Windows® Mobile. O equipamento é ideal para tornar ainda mais 

produtivo o trabalho de profissionais que precisam se deslocar 

constantemente, já que o U1 Ultra pode funcionar em qualquer 

lugar. O computador apresenta uma tela de LED brilhante com 

capacidade de até 6,000 nits sob a incidência da luz direta do sol e 

pode ajustar automaticamente o brilho de sua tela, para se adaptar 

ao ambiente. O suporte do Windows® 7 Autêntico se traduz em uma 

interface mais fácil de usar e na possibilidade de se obter o maior 

número de aplicativos, disponíveis no mercado, do que qualquer 

outro sistema operacional no planeta. Além disso, o U1 Ultra conta 

com um design modular robusto e grande variedade de opções 

integradas, como GPS, banda larga móvel, câmera de 2MP e 

leitores de códigos de barra. O equipamento é ideal para 

aplicativos de multitarefas, tais como SAP, CRM, instruções 

detalhadas, desenhos, desenhos esquemáticos, GEO tagging  

e formulários eletrônicos, entre outros. Para oferecer mais 

aplicativos básicos e ambientes de uso, o Toughbook U1 é o 

equipamento perfeito, combinando valor e versatilidade.

TOUGHBOOK U1 
ULTRA
n   Windows® 7 Professional Autêntico1

n  Visível à incidência direta da luz do sol de até 6,000 nits

n   Câmera integrada, GPS, leitores de código de barras  
e de impressões digitais opcionais

n  Wi-Fi, Bluetooth® e WWAN opcionais

n  Opções de teclado numérico e QWERTY

n   Duas baterias intercambiáveis para proporcionar 
uso contínuo

A Panasonic recomenda o Windows 8.

0800-095-9070 (ligação gratuita) 
atendimento.toughbook@br.panasonic.com 
panasonictoughbook.com.br

Toughbook for a Toughworld™

Primeiro PC portátil  
com a certificação da 
norma MIL-STD-810G2

*Imagem da tela apenas para fins demonstrativos.



DURABILIDADE n   Certificação da norma MIL-STD-810G (resistente a quedas de 1.80 m, impacto, vibrações, 
chuvas, poeira, areia, altitude, congelamento/descongelamento, altas/baixas temperaturas, 
choques térmicos, umidade, sal, neblina)2

 n  Certificação MIL-STD-461F (necessita do modelo especial)2

 n  Design vedado, resistente a todos os climas, com certificação IP652

 n  Modelo com certificação UL1604 classe I, divisão 2, grupos ABCD
 n  Chassi de liga de magnésio com revestimento adicional em ABS e elastômero
 n  SSD3 com conexão flexível reforçada e removível
 n  Alça giratória
 n  Tampas reforçadas com trava para as portas

softwARE n  Windows® 7 Professional Autêntico1

 n   Utilitários da Panasonic, DVD de recuperação

CPU n   Processador Intel® Atom™ Z530
 n  1.60GHz
 n  Cache L2 512KB
 n  FSB 533MHz

ARMAZENAMENto E n  2GB SDRAM (DDR2)4,5

MEMÓRIA n  SSD3,4 de 64GB com conexão flexível reforçada e removível

tELA n  Tela widescreen de 5.6" sensível ao toque, de 1024 x 600 WSVGA
 n   Tela TransflectivePlus, visível com a incidência da luz direta do sol 

– 2-6000 nits (dependendo das condições de iluminação e das configurações)6 
– Polarizador circular e tela com tratamento antiofuscante e antirreflexo 
– Sensor da luz ambiente

 n  Intel® SCH (controlador de vídeo GMA 500), máx. 256MB UMA VRAM7

 n  Suporte para vídeo externo de até 1280 x 768 com 16 milhões de cores

ÁUDIo n  Compatível com áudio de alta definição Intel®

 n  Alto-falante integrado
 n  Controles convenientes de volume e emudecimento no teclado

tECLADo E ENtRADA n  Tela sensível ao toque
DE DADos n  Suporte integrado para a caneta stylus (x 2) 
 n  61 teclas, com tecla Windows® e iluminação de fundo, trava de teclado 
 n   Teclado numérico opcional com 29 teclas e iluminação de fundo, com botões grandes, 

incluindo os botões de navegação, Windows® e trava de teclado
 n  Botões de zoom (aproximar/afastar) e rolagem (para cima/baixo)
 n  4 botões programáveis definidos pelo usuário

PoRtAs DE EXPANsÃo n  Cartão SD (SDHC)
 n  Leitor opcional de tarjas magnéticas (com conector mini-dock) 
 n  Leitor SmartCard opcional (com conector mini-dock)

INtERfACEs n  Conector mini-dock Dedicado de 19 pinos
 n  Para fones de ouvido/alto-falante Conector mini-jack
 n  Para entrada de microfone/linha Conector mini-jack
 n  USB 2.0 (x 1) 4 pinos
 n  Ethernet opcional (RJ-45) Com mini-dock
 n  Serial opcional Com mini-dock

ACEsso wIRELEss n   Banda larga móvel Ericsson F5521gw WWAN opcional 
(contate a Panasonic para canhecer as operadoras compatíveis)

 n  Wireless Wi-Fi Link 5100 Intel® 802.11a/b/g/draft-n
 n  Bluetooth® v2.1 + EDR (Classe 1) 
 n   Segurança 

– Autenticação: LEAP, WPA, 802.1x, EAP-TLS, EAP-FAST, PEAP 
– Criptografia: CKIP, TKIP, WEP de 64 e 128 bits, AES por hardware

 n  Botão liga/desliga deslizante

foNtE DE ALIMENtAÇÃo n  Baterias de íons de lítio que podem ser trocadas em operação (7.2 V, 2900mAh cada)
 n  Duração da bateria: 9 horas8

 n  Tempo para carregar a bateria: 5.5 horas com o equipamento desligado ou ligado8 
 n  Adaptador de CA: 100 V-240 V CA 50/60 Hz

ADMINIstRAÇÃo n  Função suspender/reiniciar, hibernação, standby (em espera), BIOS ACPI 
DE ENERGIA
RECURsos DE sEGURANÇA n  Segurança de senhas: supervisor, usuário, trava de disco rígido
 n  Slots para cabo de trava Kensington (x 2)
 n  Chip de segurança para módulo de plataforma confiável (TPM) v.1.2
 n  Agente de proteção antifurto Computrace® no BIOS9

 n  Leitor de impressões digitais opcional
 n  Leitor SmartCard opcional (com conector mini-dock)

CARACtERÍstICAs n  Pacote 1: Modelo básico
INtEGRADAs n  Pacote 2: Câmera
 n   Pacote 3: Ericsson F5521gw WWAN (contate a Panasonic para conhecer as operadoras 

compatíveis), leitor de código de barras
 n  Pacote 4: Ericsson F5521gw WWAN, câmera
 n  Pacote 5: Ericsson F5521gw WWAN, câmera, GPS
 n  Pacote 6: Ericsson F5521gw WWAN, câmera, GPS, pass duplo, leitor de código de barras

 Câmera = câmera de 2MP com foco automático e luz dupla de LED
 Leitor de código de barras = opção de laser 1D ou imager 2D (capaz de ler códigos 1D e 2D)
 GPS = receptor de GPS (habilitado para DGPS)
 Pass duplo = conectores opção sem antena externa duplos (para antena externa)

GARANtIA
n  Garantia limitada de 3 anos para peças e mão de obra

DIMENsÕEs E PEso
n  5.9" (C) x 7.2" (P) x 2.2" (A)  
n  1.04 kg (com alça e baterias)

oPÇÕEs INtEGRADAs10

n  Teclado numérico com botões grande, incluindo navegação 
n  Leitor de impressões digitais

ACEssÓRIos10

n  Adaptador de CA (3 pinos) CF-AA1633AM
n  Conjunto de bateria de íons de lítio CF-VZSU53W
n  Carregador de baterias de 4 baías CF-VCBU11U
n  Adaptador para carro LIND de 120 W CF-LNDDC120
n   Suporte de montagem do adaptador 

para carro LIND de 120 W CF-LNDBRK120
n   Adaptador para carro LIND/CA de 90 W 

(com porta USB) CF-LNDACDC90
n   Adaptador para carro LIND de 90 W com 

a certificação da norma MIL-STD CF-LNDMLDC90
n  Adaptador para carro LIND de 80 W CF-LNDDC80
n  Temporizador de desligamento LIND CF-LNDLPT
n  Suporte InfoCase U1 TBCU1HSTR-P
n  Suporte InfoCase U1 TBCU1HRNS-P
n  Tampa transparente para correia InfoCase U1 TBCU1CLRCVR-P
n  Alça InfoCase U1 TBCU1MSTP-P
n  Estojo para baterias InfoCase U1/H1 TBCU1BPCH-P
n  Leiter/gravador/DVD externo USB marca LaCie TT-DVDRW8XL91U
n   Base de mesa/carregador de baterias 

sobressalentes de 2 baías CF-VEBU11BU
n  Miniconector com leitor de tarjas magnéticas CF-VCRU11U
n  Miniconector Serial/LAN/SmartCard CF-VEBU12U
n  Miniconector Serial/LAN/USB CF-MPU11UTT
n  Miniconector para identificação pessoal (PIMD)11  Varia de acordo 

com o projeto
n   Base veicular Havis 

– opção de antena externa DS-PAN-301 
– com antena externa DS-PAN-301-2 
– sem componentes eletrônicos DS-PAN-302

n   Caneta Stylus de reposição para tela 
sensível ao toque CF-VNP003U

n  Cordão para caneta stylus CF-VNT002U
n  Filme de proteção para LCD de 5.6 CF-VPF12U

 Entre em contato com o seu revendedor ou representante Panasonic antes de fazer a compra.
 1 Um conjunto completo de drivers para o sistema Windows XP está disponível em 

panasonic.com/toughbook/support.
 2 Testado por um laboratório nacional externo independente de acordo com o Método 516.6, 

Procedimento IV da norma MIL-STD-810G quanto a resistência à queda e Seções 13.4, 
13.6.2, 14.2.5 e 14.3 da norma IEC 60529 para a IP65.

 3A remoção de SSD só deve ser realizada por um técnico com o equipamento apropriado.
 41GB = 1.000.000.000 de bytes.
 5A memória total utilizável será menor dependendo da configuração final do sistema.
 6 380 nits sem auxílio de iluminação ambiental. Até 6000 nits em condições claras, sob a 

incidência da luz direta do sol.
 7 Máx. com RAM padrão. O tamanho da VRAM não pode ser definido pelo usuário e varia 

de acordo com o sistema operacional e o tamanho da RAM.
 8 Características de desempenho da bateria, como tempo de carga e vida útil, podem variar 

de acordo com as condições de utilização do computador e das baterias. Os tempos de 
recarga e de operação da bateria variam de acordo com vários fatores, incluindo brilho, 
aplicativos, funções, administração de energia, condicionamento da bateria e outras 
preferências do consumidor. Resultados dos testes de bateria pela MobileMark 2005.

 9Exige software e ativação para habilitar a proteção antifurto.
10Os Acessórios e Opções Integradas podem variar de acordo com a sua configuração.
11 PIMD inclui OCR (MRZ de 3 faixas) + leitor RFID (ISO 15693, 14443 Tipo A/B) + leitor de 

impressões digitais (FIPS 201).

* Mostrado com o teclado numérico opcional. 
Imagem da tela apenas para fins de demonstração.

A Panasonic está constantemente aprimorando as especificações de seus produtos e acessórios. 
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de 
propriedade de seus respectivos titulares. ©2012 Panasonic Corporation of North America. 
Todos os direitos reservados. SS_TBU1_11/12
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A Panasonic recomenda o Windows 8.

Toughbook for a Toughworld™


