ARCHOS lanceert ARCHOS Hello

Paris - donderdag 22 februari 2018 - De door ARCHOS in Parijs ontworpen ARCHOS Hello heeft een 7” inch HD of 8,4”
inch FHD scherm, Quad Core processor, een hifi speaker en alle aansluitingen. De Hello draait op Google Android Oreo
voor vele activiteiten thuis zoals Voice requests, besturing van apparaten en diensten, videogesprekken, enz. De
ARCHOS Hello wordt gepreviewed op de MWC 2018 (Hall 6, stand B60) en komt beschikbaar in de zomer van 2018
vanaf €129,99 voor de 7” inch versie en €179,99 voor de 8,4” inch versie.
ARCHOS Hello heeft een modern en strak
design in een resolute eigentijdse stijl om in
alle interieurstijlen te passen. De ARCHOS
Hello kan worden gebruikt in Portret- of
Landschapsmodus.

De ARCHOS Hello is voorzien van de nieuwste hardware-technologieën. Een Quad-Core processor versterkt door 2GB
RAM en 16GB intern geheugen, HD of FHD IPS touch screen, HiFi speaker, 4 lange afstand multi-directionele
microfoons, een camera van 5MP, WiFi en Bluetooth connectiviteit en een 4000 mAh accu voor een comfortabele
accuduur. Verder is de ARCHOS Hello voorzien van de nieuwste versie van Google Android.

De ARCHOS Hello is ideaal voor het ontvangen
en het maken van video-oproepen met Google
Duo, het verzenden van berichten, het
luisteren naar nieuws, weersvoorspellingen,
verkeersinformatie en andere diensten ... met
de Hello mis je helemaal niks meer!

De Hello is compatibel met toepassingen en
diensten zoals Google muziek, Spotify,
YouTube, enz. ARCHOS Hello is bestemd voor
allerlei informatie, muziek, foto's en video's.
Het kan zelfs de content afspelen op een
groter scherm zoals een televisie. ARCHOS
Hello beheert ook alle aangesloten faciliteiten in het huis zoals verlichting, verwarming, rolluiken, bewakingscamera’s
etc.. Hij weet 24/7 zijn instructies toe te passen voor het comfort van alle bewoners, jong en oud.

GOOGLE, GOOGLE DUO, GOOGLE MUSIC, ANDROID and YOUTUBE are trademarks of Google LLC.

Over ARCHOS
ARCHOS, een pionier in de consumentenelektronica, blijft innovatief en revolutionair op de markt van de
consumentenelektronica. Zo was de Franse fabrikant in 2000 het eerst op de markt met een HDD MP3-speler, met een
multimedia speler in 2003, met Google Android tablets in 2009, met een Smart Home in 2014 en met PicoWAN in
2016, het eerste gezamenlijke netwerk gewijd aan de IoT. ARCHOS biedt vandaag de dag wereldwijd een eigen lijn van
tablets, smartphones en connected objects. Ook vermarkt en distribueert het hoogwaardige innovatieve producten die
gekoppeld kunnen worden aan de tablet en smartphone markten: stedelijke mobiliteit en slimme entertainment. Met
het hoofdkantoor in Frankrijk, kantoren in Europa en Azië, is ARCHOS een sterke pan-Europese speler geworden en is
het druk bezig met het bevorderen van haar internationale expansie. ARCHOS is genoteerd op Euronext Paris,
compartiment C van Eurolist, ISIN-Code: FR0000182479.
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