IFA 2013: ARCHOS zet Android-expertise in voor nieuwe, innovatieve
tablet- en smartphoneserie
Mobile Connected-strategie van ARCHOS leidt tot zeer gebruiksvriendelijke serie 3G-tablets,
smartphones en Connected Objects
Amsterdam, 29 augustus 2013 – ARCHOS, pionier op het gebied van AndroidTM-apparatuur, lanceert op
de IFA 2013 in Berlijn, Duitsland, zijn nieuwe serie innovatieve tablets en smartphones. ARCHOS zet zijn
vier jaar Android-ervaring in voor het optimaliseren van zijn Mobile Connected-producten. Het bedrijf
levert innovatieve producten op basis van Android en gericht op het mobiliteitssegment, van tablets tot
Connected Objects.
“Met deze combinatie van innovatie, ‘waar voor je geld’ en ons rijke productportfolio biedt ARCHOS
consumenten mobiele apparaten met een nog rijkere gebruikservaring”, zegt Loïc Poirier, CEO van
ARCHOS.
BLIJVENDE TABLETINNOVATIE:
tablets met HD-schermen

krachtige

Google-gecertificeerde

De Platinum-serie - met quad-core-processor, een strak aluminium
ontwerp, draadloze display-technologie en IPS-schermen tot 2048 x
1536 en besturingssysteem Android 4.2.
De nieuwe Gen11-tablet, de ARCHOS 101xs2, is ontworpen voor het
langdurig, haarscherp en vlekkeloos afspelen van media. Deze tablet
heeft een quad-core-processor, een HD IPS-scherm, twee
stereoluidsprekers aan de voorkant en de unieke toetsenbordfunctionaliteit van ARCHOS.
VERNIEUWDE THEMATISCHE TABLETSERIE: producten ontworpen
voor specifiek gebruik
Uniek in de nieuwe lijn thematische apparaten is een door ARCHOS
ontworpen startschermapplicatie, deze beheert ruim één miljoen apps
binnen Google Play™. Hier kan iedere gebruiker de apps vinden die
perfect passen bij hoe hij de tablet wil gebruiken. Op deze manier kan
de eindgebruiker eenvoudiger de juiste content kiezen.

De nieuwe ARCHOS ChildPad-serie heeft een gebruikersinterface die
speciaal ontworpen is voor kinderen, een kinderfilter voor Google Play,
volledige oudercontrole en hij draait op Android 4.2. Ook de 101
Childpad is onderdeel van deze serie; ontworpen om de content van de
digitale wereld te verbinden met de echte wereld. Dit gebeurt door
magnetische figuurtjes.
De nieuwe ARCHOS GamePad 2 is voor gamers de perfecte combinatie van Android-tablet en gameconsole, met toegang tot duizenden van de nieuwste games. Meer details over dit apparaat maakt
ARCHOS binnenkort bekend.

ANDROID-EXPERTISE TOEPASSEN IN 3G-TABLETS EN SMARTPHONES
ARCHOS gaat met volle kracht vooruit door zijn bestaande serie 3G- en
3G+-tablets uit te breiden. ARCHOS verdiept zo zijn Android-expertise
en komt optimaal tegemoet aan de eisen van gebruikers. De nieuwe
ARCHOS Xenon-serie omvat drie tablets met HD-schermen, tot
maximaal quad-core CPU’s en het Android 4.2-besturingssysteem – het
zijn met 3G verbonden apparaten die goedkoper zijn dan de wifitablets van Apple of Samsung.
De nieuwe ARCHOS smartphonelijn omvat de Oxygen-serie, als
aanvulling op de Platinum-serie en de Titanium-serie. Alle smartphones
hebben een standaard door Google gecertificeerde Android-interface.
Het paradepaard onder de smartphones, de ARCHOS 50 oxygen, heeft
een full-HD IPS-scherm, quad-core CPU met 1,5 GHz, 16 GB
opslagruimte, Android 4.2, een 13 megapixel-camera aan de achterkant
en een 5 megapixel-camera aan de voorkant.
De toestellen in de Titanium-serie beginnen bij 99 euro voor een 4”-scherm en hebben allemaal dualcore CPU’s, bluetooth, GPS, ruimte voor een dual SIM-kaart, Android 4.2, een 5 megapixel-camera aan
de achterkant en een 0,3 megapixel-camera aan de voorkant.
ARCHOS onthult meer details over zijn producten en productstrategie tijdens IFA. Bezoek ARCHOS in
stand 106, hal 17. Na de productlancering maakt ARCHOS ook meer details bekend op www.archos.com.
Binnenkort verrijkt ARCHOS zijn smartphone-lijn met 4G LTE-modellen en ontwikkelt een complete serie
Connected Objects, waaronder een unieke ‘Smart Watch’.

Over ARCHOS
ARCHOS, pionier in de markt voor draagbare audio- en videospelers en nu gespecialiseerd in AndroidTM –
tablets en -smartphones, zorgt sinds 1988 voor een revolutie in de consumentenelektronicasector.
Vandaag de dag biedt het bedrijf zijn eigen lijn met Android-tablets en -smartphones en ook een
complete lijn met OEM-apparaten. In 2008 introduceerde ARCHOS de eerste generatie Internet Tablets.
De eerste Android-tablets volgden in 2009. In 2013 kwam het bedrijf met de eerste generatie van zijn
smartphones in de ARCHOS Platinum-serie. 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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