ARCHOS organizuje “Chase the Bitcoin”
Hon na bitcoiny začíná v pondělí, 3 Září 2018
Paříž - úterý 28. srpna 2018 – Fanoušci digitálních měn z celého světa ve věku 18 let, ARCHOS vám
dává šanci v soutěži "Chase the Bitcoin" vyhrajte jeden Bitcoin!

Francouzský průkopník spotřební elektroniky, který v červenci 2018 představil svoji první hardwarovou
peněženku, odmění s jedním Bitcoinom osobu, která objeví 24 slovní kód a oznámí jako první
výsledek v správném pořadí týmu ARCHOS
Hra "Chase the Bitcoin", bez povinnosti nákupu, začíná v pondělí 3. září 2018 o 10:00 hod. SEČ a
končí pátek 19. října 2018 o 18:00 SEČ. Nové indicie budou poskytovány každých 48 hodin na
webových stránkách společnosti ARCHOS, na sociálních sítích nebo prostřednictvím jejích hlavních
partnerů.
Kompletní pravidla "Chase the Bitcoin" budou k dispozici od pátku 31. srpna na adrese
www.archos.com/chasethebitcoin.
Uložte událost do svého kalendáře a přejděte na "Chase the Bitcoin"! Hodně štěstí všem!!

O ARCHOS Safe-T mini:
ARCHOS Safe-T mini obsahuje:
 Šifrovanou paměť ze 6 ciferním PIN kódem,
 Open source software založený na platformě Trezor, který
je k dispozici na GitHUBu
 Zabezpečené ukládání repatriovaných kryptografických
aktiv po obchodování na jakékoli preferované výměnné
platformě,
 Podporu 75% všech kryptoměn: Bitcoin, Bitcoin Cash,
Bitcoin Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, ERC20,
 Webovou aplikaci pro jednoduché nastavení a použití.
Top 5 důvodů nákupu zařízení ARCHOS Safe-T mini:
 ARCHOS Safe-T mini je imunní vůči počítačovým virům
 Soukromé a obnovovací klíče jsou uloženy v systému ARCHOS Safe-T mini offline a nemohou být
proto napadeny.
 Pouze uživatelé vidí tyto klávesy zcela na obrazovce OLED ARCHOS Safe-T mini.
 Všechny transakce musí být ověřeny pomocí hardwarových tlačítek ARCHOS Safe-T mini. Je
proto nemožné, aby je počítačový zločinci pozměnili.
 V případě, že uživatel ztratí svůj ARCHOS Safe-T mini, může své aktiva obnovit pomocí svého 24slovního kódu
ARCHOS safe-T mini je nyní k dispozici, v ceně 49,99 €. ARCHOS Safe-T mini je k dispozici na
internetovém obchodě ARCHOS platbu je možné uskutečnit v Bitcoinech.
Chcete-li sledovat zprávy věnované zařízení ARCHOS Safe-T mini, připojte se k skupině fanoušku na
Telegrame : https://t.me/ArchosCrypto.

O společnosti ARCHOS
ARCHOS, průkopník v oblasti spotřební elektroniky, pokračuje v inovaci a revoluci na trhu spotřební
elektroniky. Mimo jiné byl francouzský výrobce známý s úspěšným s MP3 HDD přehrávačem v roce
2000, multimediálním přehrávačem v roce 2003, tabletami Google Android v roce 2009, připojeným
Smart Home v roce 2014 a PicoWAN, první sítí spolupráce věnovanou IO, v roce 2016. ARCHOS
dnes nabízí svou vlastní řadu tabletů, smartphonů a připojených objektů na celém světě. Také
prodává a distribuuje inovativní produkty vysoké hodnoty spojené s trhy s tablety a Smartphony:
městská mobilita, inteligentní zábava. Se sídlem ve Francii, kancelářemi v Evropě a v Asii se
společnost ARCHOS stala silným celoevropským hráčem a podporuje mezinárodní expanzi. ARCHOS
je kótovaná na oddělení C Eurolist, Euronext Paris, ISIN kód: FR0000182479
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