Az ARCHOS bemutatja az AI-kompatibilis Mate termékcsaládját,
amely az Alexa Amazon hangszolgáltatásán alapszik
Az ARCHOS Mate magasabb szintre emeli az innovációról alkotott képét. Keltse életre képeit. Az
Amazon hangszolgáltatásán alapulo Alexa, több éves tapasztalattal áll az Ön rendelkezésére, 2018
októberétől, 99 USD-s áron.

Párizs - 2018. június 7., csütörtök -Az ARCHOS ötvözi a képet és a hangot, elegáns 5 és 7 hüvelykes
dizájnnal, valamint a legmodernebb technológiák - köztük hangfelismerő mikrofonok és hangszórók beágyazásával és az Amazon Alexa hangszolgáltatásával az Archos Mate valóban egyedi felhasználói
élményt biztosít Önnek.
Az ARCHOS párizsi tervezői elegáns és modern megjelenésű eszközt alkottak nemes anyagokat
felhasználva, amelyek 5 vagy 7 hüvelykes formában elérhetőek.
Az ARCHOS Mate nagyfelbontású kijelzővel, nagyfrekvenciás irányított hangrendszerrel, négymagos
processzorral, Bluetooth és Wi-Fi kapcsolattal, 5 MP-es kamerával, két mikrofonnal, 1500 mAh-os (5
hüvelykes) vagy 3000 mAh (7 hüvelykes) akkumulátorral állnak az Ön rendelkezésére.

Bármikor az Ön rendelkezésére áll, csak kérnie kell, az ARCHOS Mate nélkülözhetetlen társa lesz:
▪ mindennapi életben: naptár, időjárás-előrejelzés, főzés, receptek, bevásárló listák, rendelések,
időzítők és riasztások, hírek és egyéb információk.
▪ kommunikációban: videohívások kezelése a családtagokkal és barátokkal
▪ okosotthonokban: fényszórók, biztonsági kamerák, fűtés és légkondicionáló rendszerek
▪ szórakoztatásban: zene, fotók, videók, játékok
Az ARCHOS Mate kiemelkedő szintű szolgáltatást nyújt a napi feladatokhoz. Nem csak a hozzávalók és a
szükséges eszközök listáját kínálja fel, például egy "Boeuf Bourguignon" elkészítéséhez, hanem online
oktatóanyagokat is az Ön rendelkezésére bocsájt, hogy a végeredmény valóban tökéletes legyen.

Megjelenés és ár
Az ARCHOS Mate készülékek 2018 októberétől lesznek kaphatóak, 99 USD-s áron.
Az ARCHOS-ról
Az ARCHOS, a fogyasztói elektronika úttörője, ami továbbra is innovációt és forradalmasítást jelent a fogyasztói elektronikai piac számára.
A francia gyártó először 2000-ben HDD MP3 lejátszóval, 2003-ban multimédiás lejátszóval és a Google Android által működtetett
tabletekkel jelent meg a piacon. A Smart Home és a PicoWAN 2014-be robbant be a köztudatba. Az IoT-hez kapcsolódó hálózat 2016ban jelent meg először. Ma az ARCHOS világszerte saját tabletjeit, okostelefonjait és csatlakoztatható eszközeit kínálja. Emellett
folyamatosan új és innovatív termékeket kínál és értékesít a tabletek és az okostelefonok piacán. Ez mára a városi mobilitás, és az
intelligens szórakoztatás szegmensére is kiterjed. Franciaországban, az európai és ázsiai irodákban az ARCHOS egy erős pán-európai
szereplővé vált, és tovább erősíti nemzetközi terjeszkedését. Az ARCHOS az Eurolist, az Euronext Paris, az ISIN kód: FR0000182479 C
részlegén található.
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