ARCHOS uvádí Safe-T Touch
první hardwarovou peněženku pro kryptoměny, se
zabudovanou zabezpečenou platformou služeb
Paříž - úterý 25. září 2018 - Společnost ARCHOS dnes ohlásila uvedení Safe-T Touch, první
bezpečné hardwarové peněženky s dotykovou obrazovkou, s rozhraním Android a integrovanou
platformu služeb, od ledna 2019 pro ty, kteří používají kryptoměny nebo plánují otevřít účet v
kryptoměnách.
"Chceme zpřístupnit krypto-měny, informace o nich, usnadňovat a zajišťovat vzájemné výměny
kryptoměn ,nabízíme uživatelům řešení na klíč," říká generální ředitel společnosti ARCHOS Loic
Poirier.

Kryptoměny je stále obtížné pochopit
Veřejnost dosud nepřijala kryptoměny z následujících důvodů:
 Jak koupit kryptoměny a jak je vyměnit za jiné měny nebo je převést na
euro?
 Jak identifikovat transakční poplatky, které mají být zaplaceny?
 Které platformy se mají používat? Jak být zabezpečeny a vyhnout se
kybernetické kriminalitě?
 Jak maximalizovat návratnost investic pomocí spouštění nových
kryptoměn a tokenu?
 Jak prověřit všechny transakce z jednoho portfolia a využít další služby?
Společnost ARCHOS navrhla zařízení Safe-T Touch a odpověděla na tyto otázky tím, že nabízí
100% integrované řešení:

ARCHOS Safe-T Touch je plně zabezpečen:
Navržený ve spolupráci se společností Prove & Run, integruje zařízení v
sobě zabezpečenou oblast transakcí, která je izolována od operačního
systému Google Android, díky technologii ProvenCore co je ultra-bezpečný
systém TEE Prove & Run.
Využívá čtečku otisků prstů k ověření držitele.Přístroj není nikdy přímo
připojen k internetu: synchronizuje se pomocí technologií Bluetooth pouze
na výslovnou žádost jeho vlastníka.

ARCHOS Safe-T Touch bude zařízení “vše v jednom”:
Plně dotyková obrazovka poskytuje Safe-T Touch kompletní ekosystém,
který umožňuje plnou škálu služeb: iniciovat a přijímat transakce, kontrolovat zůstatky a vývoj měn
a také vyměňovat kryptografické prostředky.

Perspektíva :
Oficiální zahájení prodeje ARCHOS Safe-T Touch se uskuteční na veletrhu CES 2019 (leden 811, 2019, Las Vegas, USA)
Společnost ARCHOS se domnívá, urychlením propagace platformy Safe-T Touch a její platformy
integrovaných služeb směrem ke komunitě obchodníků a fanoušků kryptoměn tím, že vytvoří
inovativní náborový program v rámci ICO.
Chcete-li sledovat zprávy věnované řešením řady ARCHOS Safe-T, připojte se ke skupině
Telegram: 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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