ARCHOS Saphir 50X. Smartfon stworzony
do ciężkiej pracy
Kraków, 5 kwietnia 2018 r. – ARCHOS Saphir 50X to niedrogi smartfon dla tych, którzy stawiają na
solidność i surowe wzornictwo, a od elektroniki wymagają przede wszystkim niezawodności w każdych
warunkach. Saphir 50X wyróżnia się pojemną baterią, której nie trzeba codziennie ładować oraz wysokim
stopniem ochrony przed kurzem czy wodą – włącznie z możliwością umycia zabrudzonego urządzenia.

Wytrzymałość ponad wszystko
Najnowszy wzmocniony smartfon firmy ARCHOS nawiązuje do modelu 50 Saphir z ubiegłego roku – oba
urządzenia łączy prostota obudowy, pokrytej warstwą gumy z charakterystycznymi, ściętymi rogami. Dzięki
temu Saphir 50X dobrze leży w dłoni, nie wymaga stosowania dodatkowego etui, a urządzenie ciężko
uszkodzić lub zarysować. Ekran o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 1280 x 720 pikseli zabezpieczony jest
szkłem Gorilla Glass 4. Dodatkową osłonę wyświetlacza zapewnia metalowy rant, który chroni go w razie
upadku.
Smartfon spełnia wytyczne normy IP68. Można go więc myć pod bieżącą wodą oraz zanurzać (do
głębokości 1 metra na czas do 30 minut). Złącze mini USB, tacka SIM oraz gniazdo mini jack są
uszczelnione gumowymi zaślepkami. Saphir 50X idealnie nadaje się dla osób często przebywających w
terenie lub pracujących w branżach, gdzie zwykła elektronika jest narażona na uszkodzenie (budownictwo,
transport drogowy czy przemysł).

Dobry stosunek ceny do możliwości
ARCHOS Saphir 50X pracuje pod kontrolą czystego Androida 7.0 (Nougat) i bazuje na układzie Mediatek
MT6737VWT, którego cztery rdzenie Cortex-A53 taktowane są zegarem 1,3 GHz. Producent skupił się tu
na energooszczędności i niezawodności, oferując wydajność wystarczającą do obsługi podstawowego
zestawu aplikacji. Użytkownik może liczyć na wielogodzinną autonomię, bez konieczności sięgania po
power bank czy ładowarkę – smartfon ma baterię o pojemności 4000 mAh.

Pod obudową modelu Saphir 50X kryje się 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci wewnętrznej, którą
można dodatkowo rozszerzyć kartą microSD – wspierane są nośniki o pojemności do 128 GB. Smartfon
wyposażony jest w mocny głośnik, przydatny do prowadzenia rozmów w otoczeniu o wysokim natężeniu
hałasu. Tylni aparat ma rozdzielczość 13 MP, a przedni 5 MP.
W zestawie ze smartfonem użytkownik otrzymuje m.in.: zestaw słuchawkowy, przejściówkę OTG oraz
ładowarkę z wymienną wtyczką (EU/UK). ARCHOS Saphir 50X pojawi się w sprzedaży jeszcze w kwietniu.
Został wyceniony na 679 zł, jest więc jednym z najbardziej przystępnych „pancernych” smartfonów na
polskim rynku.

ARCHOS Saphir 50X
Sugerowana cena detaliczna: 679 zł

Strona produktu: https://www.archos.com/pl/products/smartphones/saphir/archos_saphir50x/index.html
Podzespoły i wymiary:
•
•
•
•
•
•
•

Chipset: Mediatek MT6737VWT
CPU: Cortex-A53, 4 rdzenie, taktowanie 1.3 GHz
GPU: Mali-T720MP2, taktowanie 600 MHz
RAM: 2 GB, LPDDR3
Pamięć wewnętrzna: 16 GB, z mozliwością rozszerzenia za pomoca karty micro SD (do 128 GB)
Rozmiary i waga: 146,6 x 76 x 13 mm; 210 g
Ochrona: IP68 – odporny na kurz i wodę (zanurzenie do 1 m, na czas do 30 min)

Ekran:
•
•
•
•
•
•

Przekątna : 5 cali
Rozdzielczość: 1280 x 720 px
Jasność: 400 nitów
Format : 16:9
Typ: IPS
Szkło: Corning Gorilla© Glass 4

Oprogramowanie:
•

System operacyjny: Android 7.0 (Nougat)

•

Pełne wsparcie dla usług Google

Fotografia:
•
•
•

Tył: 13 MP (interpolacja), sensor 8 MP – doświetlany lampą LED
Przód: 5 MP (interpolacja), sensor 2 MP
Wideo: 1080p (30 FPS)

Komunikacja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Karty SIM: 2 x Nano SIM (hybrydowy dual SIM)
GSM/GPRT/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
3G/WCDMA: 850/900/2100 MHz
LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz (wsparcie dla pasma B20 800 MHz)
Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot
Bluetooth 4.0, A2DP, LE
GPS: A-GPS
Wartość SAR/DAS: 0,726 W/kg (głowa), 0,721 W/Kg (ciało)

Zasilanie:
•
•
•

Bateria: Li-ion 4000 mAh (niewymienialna)
Czas pracy: 375 godzin (tryb czuwania), 470 minut (odtwarzanie wideo)
Ładowanie poprzez złącze micro USB (5V/2A)

Złącza, audio i czujniki:
•
•
•
•
•
•

Wyjście dane/audio: micro USB, 3,5 mm mini jack
Wsparcie dla USB OTG (przejściówka w zestawie)
Radio FM
Czujnik zbliżeniowy, akcelerometr, kompas
G-Sensor
Wbudowane głośniki oraz mikrofon
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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

