ARCHOS onthult de Vision 215, een veelzijdige
all-in-one PC geschikt voor iedereen in de familie
Parijs – donderdag, 15 februari 2018 – ARCHOS introduceert een all-in-one PC in een ultradun design met een 21,5”
inch Full HD nagenoeg randloos scherm. De ARCHOS Vision 215 biedt alle benodigde componenten van een PC, een
toetsenbord, een muis, alle denkbare aansluitingen en de Home editie van Microsoft Windows 10. Deze alles-in-een PC
is eenvoudig te installeren en te gebruiken door iedereen voor online diensten, alle content van foto’s, video’s en
muziek voor school – en/of kantoorgebruik. De ARCHOS Vision 215 wordt op de MWC 2018 (Hall 6-stand B60) in
Barcelona geïntroduceerd en wordt beschikbaar vanaf mei 2018 voor de prijs van 399,99 euro.

Met zijn strakke ontwerp van minder dan 7 mm dik past de ARCHOS Vision 215 gemakkelijk in elke ruimte. Door de
ruimtebesparende mogelijkheid om het scherm te kantelen vindt de Vison 215 zijn plaats overal in het huis en wordt
het een echt entertainment-platform voor in de woonkamer, keuken of slaapkamer.
Met een nagenoeg randloos 21,5 inch FULL HD scherm, een resolutie van 1920 x 1080 pixels in 16:9 verhouding en de
combinatie met de Intel HD graphics 400, realiseert de Vision 215 realistische en heldere kleuren om optimaal foto's
en video's te bekijken of teksten te lezen.

De all-in-one is voorzien van de Intel Atom x5-Z8350 Quad Core processor met
1,92 GHz, 4GB LPDDR3 RAM geheugen en 32GB eMMc interne opslagcapaciteit.
Het geheugen is uitbreidbaar tot 256GB dankzij de combinatie van de aanwezige
2,5-inch SATA harde schijf en de micro SD-kaartsleuf. Deze configuratie
garandeert een energie-efficiënte en soepele werking voor het optimaal kunnen
surfen op het web, genieten van lichte multimedia-activiteiten en alledaagse
kantoorwerkzaamheden.
De ARCHOS Vision 215 biedt vele aansluitingen die gunstig geplaatst zijn op de
achterzijde en op de voet van het scherm: 5 USB-poorten, 1 HDMI-uitgang,
Bluetooth, LAN, WiFi en een audio-aansluiting. Hij wordt geleverd met een
toetsenbord, een muis en twee luidsprekers.
De ARCHOS Vision 215 is voorzien van het Microsoft Windows 10
besturingssysteem in de 64-bit Home-editie dat voorziet in alle essentiële
eigenschappen voor internetgebruik, multimedia en kantoorwerk.
Sneak Preview de ARCHOS Vison op Mobile World Congress 2018 in Barcelona!
De ARCHOS Vision 215 wordt in heel Europa beschikbaar vanaf mei 2018 voor €
399,99.

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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ARCHOS Vision 215 - € 399.99
Main specifications
Product Type:
Screen:
Keyboard and mouse:
Processor:
CPU frequency:
Operating system:
Graphics card:
Processor cache memory:
Installed RAM:
Type of RAM installed:
Internal storage capacity:
Hard drive compatibility:
Speaker:
Ports:

Wireless communication:
Power supply:
Size:
Thickness of the screen:
Weight:

All-in-one PC
21.5 inches - Full HD - 1920x1080 - 16:9
Bluetooth 4.0
Intel® Atom® x5-Z8350
Up to 1.92 GHz
Microsoft Windows 10 - Home Edition - 64-bit
Intel® HD Graphics 400
2 MB
4 GB
LPDDR3
32 GB (expandable to 256 GB per hard disk or Micro SD card)
2.5 inches, SATA 3.0
2x3W-4Ω
1 LAN port (RJ 45)
5 USB ports
1 audio jack - 3.5 mm
1 Micro SD card reader
1 HDMI output
WiFi 802.11 b / g / n
Bluetooth 4.0
36 W adapter
541x320x36.5mm
6.85mm
2.25kgs

