ARCHOS lanceert de 80 xenon-tablet als
nieuwste 3G-tablet in ARCHOS Elements-reeks

Speciaal ontwikkeld voor ‘on-the-go’-ervaring; ingebouwd 3G in ARCHOS 80 xenon
zorgt voor optimale connectiviteit voor slechts € 169,99
Amsterdam, 16 mei 2013 – ARCHOS, pionier op het gebied van AndroidTM-apparatuur, lanceert de
nieuwste tablet in zijn Elements-reeks: de ARCHOS 80 xenon. Deze 8-inch tablet is speciaal ontwikkeld
voor de ultieme ‘on-the-go’-ervaring dankzij ingebouwde 3G- en WiFi-technologie. De Googlegecertificeerde tablet is uitgerust met een krachtige Qualcomm Quad-core-processor met 1,2 GHz,
AndroidTM Jelly Bean voor een verbeterde interface en een scherp, helder IPS-multitouchscreen dat
levendige kleuren weergeeft en een grote kijkhoek biedt. De ARCHOS 80 xenon is beschikbaar voor een
adviesprijs van € 169,99 incl. btw en is vanaf juni 2013 leverbaar.
“Wij hebben de ARCHOS 80 xenon ontwikkeld om in te spelen op de groeiende behoefte aan een groot
scherm en connectiviteit onderweg”, zegt Loïc Poirier, CEO van ARCHOS. “Door te profiteren van
betaalbare 3G-abonnementen voorziet de ARCHOS 80 xenon in een volledige online tabletervaring,
altijd en overal.”
Als Google-gecertificeerde tablet heeft de ARCHOS 80 xenon volledige toegang tot Google PlayTM en zijn
zevenhonderdduizend applicaties en games. De tablet is simlockvrij en werkt dus met elke simkaart, ook
pay-as-you-go-kaarten. Andere kenmerken en functies zijn de volgende.


Ingebouwde GPS: de ARCHOS 80 xenon omvat een geïntegreerde GPS gecombineerd met
Google MapsTM en Google Map met Navigation beta voor snelle toegang tot kaarten en routes.



Hoogwaardig scherm: de ARCHOS 80 xenon is uitgerust met een indrukwekkend 8-inch IPSscherm dat een geweldige beeldkwaliteit biedt, evenals een extra brede kijkhoek, uitstekende
scherpte en levendige kleuren.



ARCHOS Media Center-applicaties: de ARCHOS 80 xenon is voorzien van de beste multimedia
met op maat gemaakte apps voor video en muziek. Deze omvatten metadata-scraping, autoondertiteling, draadloos delen van media en de beste format- en codec-ondersteuning inclusief
HD video-decoding.



Pure Android-ervaring: de tablet draait op een kale versie van AndroidTM 4.1 Jelly Bean en biedt
daardoor de pure AndroidTM-ervaring inclusief optimalisaties voor gebruiksgemak en Google
NowTM-spraakondersteuning.



Volledige suite van GoogleTM Mobile Apps: het volledige softwarepakket van GoogleTM Mobile
Apps is beschikbaar op de ARCHOS 80 xenon, variërend van GmailTM, Google TalkTM en
Google+TM (videobellen met meerdere personen) tot het plannen van een reis met Google
MapsTM of altijd en overal toegang tot eigen bestanden via Google DriveTM.



Andere specificaties:
o 1024 x 768 IPS-scherm;
o Quad-core CPU @ 1.2 GHz met 1 GB RAM;
o uitbreidbaar MicroSD-slot (tot 64 GB);
o 2-megapixelcamera aan de achterkant.

Voor meer informatie: www.archos.com/nl.

Over ARCHOS
ARCHOS, pionier in de markt voor draagbare audio- en videospelers en nu gespecialiseerd in AndroidTM tablets, zorgt sinds 1988 voor een revolutie in de consumentenelektronicasector. Het bedrijf levert
Android-tablets, tablet-pc’s en mp3/mp4-spelers. In 2000 introduceerde ARCHOS de Jukebox 6000, de
eerste mp3-speler met een harddisk. In 2003 lanceerde het bedrijf de eerste draagbare
multimediaspelers met mogelijkheden voor tv-opnamen. Vanaf 2006 rust ARCHOS spelers uit met WiFi
en in 2007 volgden touchscreens. In 2008 had het bedrijf een primeur met de eerste Internet Media
Tablets. De eerste Android-tablets volgden in 2009. ARCHOS heeft kantoren in de Verenigde Staten,
Europa en Azië. Het bedrijf is beursgenoteerd aan Compartiment C van de Euronext Parijs, ISIN-code
FR0000182479. Voor meer informatie: www.archos.com/nl.
Kijk ook op Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide/136186653079325.
Volg ons op Twitter: http://twitter.com/archosnews.
Volg ons op YouTube: http://www.youtube.com/user/archosofficial.
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