ARCHOS Junior: smartfony i tablety dla
najmłodszych
Kraków, 24 kwietnia 2018 r. – ARCHOS Junior to nowa linia wyjątkowo prostych w obsłudze
smartfonów oraz tabletów dla dzieci. Urządzenia oparte są na systemie Android 7.0 z oprogramowaniem
Qustodio, dzięki któremu rodzice mają możliwość monitorowania tego, jak dziecko wykorzystuje
smartfon lub tablet. Dostęp do internetu w urządzeniach jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem
bezpiecznej przeglądarki Qwant Junior, wyposażonej w specjalny filtr treści.

Sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci
Tablet ARCHOS Junior został zaprojektowany z myślą o najmłodszych użytkownikach – mogą z niego
korzystać już trzylatki. Smartfon dedykowany jest natomiast dzieciom w wieku szkolnym (od 7 lat).
Cechą charakterystyczną linii Junior są kolorowe obudowy z odpornego na uszkodzenia tworzywa.
Specyfikacja sprzętowa obu urządzeń zapewni dziecku komfort użytkowania ale w ARCHOS Junior
kluczowy jest długi czas pracy na jednym ładowaniu.
Smartfon ma 5-calowy ekran o rozdzielczości 854 x 480 pikseli, tablet natomiast dysponuje ekranem
10,1 cala (rozdzielczość 1024 x 600 pikseli). Oba urządzenia oparte są na czterordzeniowych
procesorach wspieranych przez 1 GB pamięci RAM. Użytkownik otrzymuje również 8 GB pamięci
wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Urządzenia są wyposażone w proste
aparaty, a bateria ma pojemność 2000 mAh (w przypadku smartfonu) oraz 4000 mAh (w tablecie).

Bezpieczeństwo i monitoring treści
Poza domyślną możliwością zmiany ustawień prywatności w aplikacjach ze sklepu Google Play,
urządzenia ARCHOS Junior zapewniają rozszerzone narzędzia kontroli i monitoringu treści, do jakich
dostęp mają najmłodsi.

Wraz z każdym urządzeniem ARCHOS Junior, rodzic otrzymuje roczną licencję na oprogramowanie
Qustodio, z którego na całym świecie korzysta ponad 1,5 mln użytkowników. Służy ono do
kontrolowania aktywności pociechy podczas korzystania ze smartfona lub tabletu, a jego konfiguracja
jest niezwykle prosta. Qustodio monitoruje, z jakich aplikacji korzysta dziecko, ile czasu na nie poświęca
i pozwala na podstawowy podgląd komunikacji (np. wysyłanych wiadomości). Rodzic może też
obserwować, na jakie strony internetowe wchodzi dziecko, skorzystać z gotowego filtra treści lub
samodzielnie ustalić granice. Urządzenie może również udostępniać lokalizację dziecka.

Przeglądarka dla najmłodszych
Qwant Junior to przeglądarka internetowa dedykowana najmłodszym użytkownikom, którzy stawiają
pierwsze kroki w sieci i wymagają nadzoru ze strony rodzica. Wykorzystana technologia na bieżąco
kontroluje aktywność dziecka w sieci i w razie wystąpienia ryzyka trafienia na nieodpowiednie strony,
blokuje dostęp i wyświetla informacje z wyjaśnieniem, że witryna zawiera treści dla pełnoletnich i dalszy
dostęp wymaga kontaktu z osobą dorosłą.
Qwant Junior gwarantuje także ochronę przed gromadzeniem danych o użytkowniku przez dostawców
treści, chroniąc prywatność dziecka w sieci.

Aplikacje edukacyjne i video
Urządzenia ARCHOS Junior zapewniają nie tylko rozrywkę, ale mają także zainstalowane aplikacje
edukacyjne dostępne dla dziecka już po pierwszym uruchomieniu. Ich szeroki wybór ułatwia naukę w
zakresie języków obcych, matematyki, prostego programowania czy rysowania. Pobudzenie u dziecka
kreatywności i ciekawości świata to ważny element rozwoju najmłodszych, a tablety i smartfony z serii
ARCHOS Junior są odpowiednim narzędziem ułatwiającym to w znaczący sposób.
W urządzeniach ARCHOS Junior preinstalowano także aplikację YouTube Kids – zmodyfikowaną
odsłonę najpopularniejszego serwisu do publikacji i odtwarzania filmów. Wersja dostosowana do
najmłodszych użytkowników zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do ulubionych kreskówek, teledysków
czy dokumentów. Rodzice mogą w prosty sposób wprowadzić własne ograniczenia dotyczące
wyświetlanych treści, tworząc odpowiednie profile.

Dostępność i cena
Tablet i smartfon z linii ARCHOS Junior zadebiutują w Europie w czerwcu. Ich lokalne ceny zostaną
ujawnione bliżej rynkowej premiery.

ARCHOS Junior Tab

Podzespoły i wymiary:
•

CPU: 4 rdzenie, taktowanie 1.3 GHz

•

GPU: Mali 400

•

RAM: 1 GB

•

Pamięć wewnętrzna: 8 GB, z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD

Ekran:
•

Przekątna: 10.1 cali

•

Rozdzielczość: 1024 x 600 px

Oprogramowanie:
•

System operacyjny: Android 7.0

•

Ochrona: Qustodio

•

Video: YouTube – wersja dla dzieci

•

Przeglądarka internetowa: Qwant Junior

•

Pełne wsparcie dla usług Google (z kontrolą rodzicielską)

Fotografia:
•

Tył: 2 MP

•

Przód: 0.3 MP

•

Wideo: 720p

Komunikacja:

•

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct

•

Bluetooth

•

GPS

•

Wartość: SAR/DAS: 1,88 W/kg (ciało)

Zasilanie:
•

Bateria: Li-ion 4000 mAh (niewymienialna)

•

Ładowanie poprzez złącze micro USB

Złącza, audio i czujniki:
•

Wyjście dane/audio: microUSB, 3,5 mm mini jack

•

Wsparcie dla USB OTG

•

G-Sensor

•

Wbudowane głośniki oraz mikrofon

ARCHOS Junior Phone

Podzespoły i wymiary:
•

CPU: 4 rdzenie, taktowanie 1.2 GHZ

•

GPU: Mali 400

•

RAM: 1 GB

•

Pamięć wewnętrzna: 8 GB, z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD

Ekran:
•

Przekątna: 5 cali

•

Rozdzielczość: 854 x 480 px

Oprogramowanie:
•

System operacyjny: Android 7

•

Ochrona: Qustodio

•

Video: YouTube – wersja dla dzieci

•

Przeglądarka internetowa: Qwant Junior

•

Pełne wsparcie dla usług Google (z ochroną rodzicielską)

Fotografia:
•

Tył: 8 MP z lampą błyskową

•

Przód: 2 MP

•

Video: 720p

Komunikacja:
•

Karty SIM: 2x Micro i Standard SIM

•

GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz

•

3G/WCDMA: 900/2100 MHz

•

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct

•

Bluetooth

•

GPS

•

Radio FM

•

Wartość: SAR/DAS: 0,321 W/Kg (głowa), 0,716 W/Kg (ciało)

Zasilanie:
•

Bateria: Li-ion 2000 mAh (wymienialna)

•

Ładowanie poprzez złącze micro USB

Złącza, audio i czujniki:
•

Wyjście dane/audio: microUSB, 3,5 mm mini jack

•

Wsparcie dla USB OTG

•

G-Sensor

•

Czujnik światła

•

Wbudowane głośniki oraz mikrofon

Dodatkowe informacje nt. Qustodio:
https://www.qustodio.com/en/

Dystrybutorzy produktów ARCHOS w Polsce:
- AB S.A.
- KOMSA Polska

Kontakt prasowy:
Jacek Dembicki

Michał Chrobot

public relations manager

public relations specialist

Tel.: +48 12 349 03 52

Tel.: +48 12 349 03 52

Kom.+48 533 553 304

Kom.+48 533 802 404

Email: jacek.dembicki@sarota.pl

Email: michal.chrobot@sarota.pl

www.sarota.pl

Kontakt ARCHOS:
Adam Rosiak
Country Manager Poland
ARCHOS SA
Kom.: +48 600 721 791
Email: rosiak@archos.com

O firmie ARCHOS:
ARCHOS jest pionierem rynku przenośnego sprzętu audio i wideo, specjalizującym się w produkcji
tabletów i smartfonów opartych na systemie Android. Firma od 1988 roku wielokrotnie
rewolucjonizowała rynek elektroniczny. Obecnie ARCHOS oferuje swoje autorskie serie smartfonów i
tabletów, jak również szeroką gamę produktów OEM. W 2000 roku ARCHOS wprowadził Jukebox 6000,
pierwszy odtwarzacz MP3 z twardym dyskiem. W 2008 roku w portfolio producenta pojawiły się pierwsze
tablety internetowe, a rok później firma wprowadziła na rynek pierwszy tablet z systemem Android. W
2013 ARCHOS zaprezentował smartfony nowej generacji z serii Platinum. ARCHOS posiada biura w
Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Firma ARCHOS jest notowana na giełdzie Euronext w Paryżu,
Eurolist (dział C, kod ISIN: FR0000182479).
Więcej informacji: www.archos.com/pl

