ARCHOS презентує ARCHOS Hello, щоденний компаньон.

Париж-Київ - четвер, 22 лютого 2018 р. - Розроблений командами ARCHOS у Парижі, ARCHOS Hello має екран високої
чіткості, високоякісний динамік та повний набір засобів зв'язку. Пристрій обладнано чотирьохядерним процесором із 7дюймовим HD або 8,4-дюймовим FHD-екраном та працює на базі нової ОС Google Android Oreo та Google Assistant,
для багатьох видів активностей вдома: голосові запити, керування об'єктами та службами, відеодзвінки, тощо. Ви
маєте можливість побачити пристрої на MWC 2018 (зал 6 - стенд B60), ARCHOS Hello, буде доступний у продажу влітку
2018 року, за наступними цінами: 129,99 Євро з ПДВ ( за 7-дюймову модель) та 179.99 Євро з ПДВ (за 8,4-дюймову
модель).
ARCHOS Hello має модний
дизайн, в рішучому сучасному
стилі, щоб вписатися в інтер’єр
будь-якого
будинку
та
задовольнити
всі
примхи
користувачів.
Крім
того,
ARCHOS
Hello
можна
використовувати в портретному
або альбомному режимі.

Пристрій оснащений новітніми апаратними технологіями: чотириядерний процесор з підтримкою 2 ГБ оперативної
пам'яті та 16 ГБ внутрішньої пам'яті, сенсорним IPS екраном з роздільною здатністю HD або FHD, високоякісним
динаміком, 4 далекобійними різноспрямованими мікрофонами, 5 МП камерою, Wi-Fi та Bluetooth модулями та
акумулятором ємністю 4000 mAh. ARCHOS Hello працює на базі нової версії Google Android та Google Assistant.

Істинний компаньон у кожному домі, ARCHOS Hello
забезпечує ідеальний прийом та здійснення
відеодзвінків за допомогою Google Duo, для
надсилання, прослуховування та відповіді на
повідомлення: новини, прогнози погоди, затори на
дорогах, консультаційні застосунки та послуги ... не
пропустіть жодної важливої деталі!
Сумісність з такими застосунками та службами, як
Google Music, Spotify, YouTube тощо. ARCHOS Hello
транслює всі види інформації, музичні треки, фотографії
та відео. Він навіть може транслювати свій вміст на
великий екран телевізору. ARCHOS Hello також
управляє всіма об'єктами, що сполучаються в будинку:
світло, опалення, жалюзі, камери спостереження. Він
вміє застосовувати інструкції для комфортного відпочинку вдома з ранку до ночі.

GOOGLE, GOOGLE DUO, GOOGLE MUSIC, ANDROID та YOUTUBE є зареєстрованими товарними знаками
компанії Google LLC.
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