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AIRO A25      TEST

Windows som 
operativsystem.

Kort passningstid 
på batteriet. 8

PRECIS INNAN NUMRET gick i tryck lade 
DMH:s redaktion vantarna på en Airo 
A25 (ej att förväxla med Aero A25, 
det tjeckoslovakiska bombplanet från 
1925), en medlem av den växande ska-
ran stryktåliga mobiler. Vi bestämde 
oss för ett helsi-
destest. 
När det gäller 
motståndskraft 
mot damm och 
vatten är A25 
högre certifierad 
än till exempel 
Sonim X1 – den 
internationella 
testkoden IP67 
innebär totalt 
skydd mot lösa par-
tiklar, och fullstän-
dig vattentäthet ner 
till en meters djup, 
inklusive tempera-
tur- och vibrations-
skydd. Förutom IP 
har Airo också sett till 
att A25 klarar de test 
som den amerikanska 
militären utsätter sina 
prylar för. Dessa test 
inkluderar låga och 
höga lufttryck, tem-
peraturchock, mögel, 
saltdimma, acceleration, 
stötar, nedfrysning och, 

vilket kan vara bra att veta, vibrationer 
och rekyl orsakade av automatvapen.

I tyngsta laget
På minussidan, då? Ja, det skulle väl 
vara storleken. Om man klev rakt 

ut ur en slumpvis 
inställd tidsmaskin 
och snubblade över 
en A25 det första 
man gjorde skulle 
man gissa att man 
hamnar i slutet 
av 90-talet. Den 
ligger dock bra i 
handen och om 
någon rånare eller 
annat bus skulle 
dyka upp skulle 
man knappast 
stå försvarslös. 
Dessutom inne-
bär storleken 
att man kunnat 
lyxa till det 
både med stor 
skärm och 
numeriska 
tangenter. 

Operativ-
system
Airo A25 
använder 
sig av 

Windows, vilket är detsamma som du 
har på din dator förutsatt att du inte 
är journalist (Mac) eller fortfarande 
bor hos mamma (Linux). Det innebär 
inte bara att din telefon blir kompa-
tibel med ett antal program som du 
har på din burk (Word, Powerpoint, 
Excel, Outlook och Media Player, för 
att nämna några), utan även att du kan 
navigera redan från första stund efter-
som du vet hur Windows funkar. Du 
surfar alltså på internet enligt samma 
principer som hemma. 

GPS
En GPS-mottagare på -150 db borgar 
för att du har gått vilse för sista gång-
en (förutsatt att du når en strömkälla 
innan batteriet dör, vill säga).  
 
Push to talk 
Push-to-talk, eller PTT, är en intres-
sant finess hos A25 för dig som har 
många anställda och känner för att 
bränna överskottet i dessa feta tider 
på att utrusta dem alla med varsin 
A25. I så fall kan du använda din enhet 
som en walkie-talkie, och nå hela ditt 
manskap med ett knapptryck. 

Minne
Det finns plats för ett extra minnes-
kort på 2 gb, vilket behövs om du vill 
ha musik eller liknande på telefonen.

Batteri
Batteritiden är 16,5 timmar standby 
och sex timmar tal – det blir till att 
ladda varje kväll. �

Mått: 143x68,24x24.30
Vikt: 235 g. 
Pris: 8 300 kr inklusive moms.

Ny okrossbar 
pansarmobil!
WINDOWSMOBILEN AIRO A25 BJUDER PÅ 

MÄNGDER AV FINESSER – OCH ÄR ODÖDLIG.


