ARCHOS uvádza Vision 215,
všestranný all-in-one PC určený na rodinné použitie
Paríž - Utorok, 15.Február 2018 – Vď aka ultratenkému dizajnu s 21,5-palcovým tenkým Full HD displejom, je
ARCHOS Vision 215 all-in-one skvelý poč ítač obsahujúci klávesnicu, myš, všetky rozhrania a operač ný systém
Microsoft Windows 10 pre domácnosť . ARCHOS Vision 215 prichádza v elegantnom dizajne, ľ ahko sa inštaluje,
obľ úbia si ho všetci č lenovia domácnosti, je predurč ený na využívanie online služieb, spracovanie osobných dát ,
kníh, hudby, fotografií, videí alebo na spracovanie školských alebo pracovných úloh. Verejnosti predstavený na MWC
2018 (hala 6 - stojan B60), ARCHOS Vision 215 bude na Slovensku k dispozícii od mája 2018, za cenu 299,99 €
vrátane DPH.

Zo svojím elegantným dizajnom, s hrúbkou menej než 7 mm, ARCHOS Vision 215 hravo zapadne do každého domova.
Technológia šetrenie priestoru s naklonenou obrazovkou nájde svoje miesto kdekoľ vek v dome a stáva sa skutoč nou
zábavnou platformou v obývacej izbe, v kuchyni alebo v spálni.
ARCHOS Vision 215 obsahuje 21,5-palcovú obrazovku s Full HD s rozlíšením 1920 x 1080 pixelov v pomere 16: 9 v
kombinácii s grafikou Intel® HD Graphics 400, ktorá zobrazuje, realistické a jasné farby na prezeranie fotografií alebo
videí a spracovanie textov.

Model ARCHOS Vision 215 je vybavený štvorjadrovým procesorom Intel® Atom®
x5-Z8350 s frekvenciou až 1,92 GHz, ktorý podporuje 4 GB LPDDR3 RAM a 32 GB
internej pamäte, ktorú je možné rozšíriť o 256 GB vď aka kompatibilite s
ľ ubovoľ nými 2,5 palcovými SATA pevným diskom alebo pomocou slotu pre
kartu Micro SD. Táto konfigurácia zabezpeč uje bezproblémové surfovanie na
internete, multimediálne aktivity a každodenné kancelárske využitie.
Ponúka kompletnú sadu konektorov, pohodlne umiestnených na zadnej alebo
spodnej č asti obrazovky: 5 portov USB, 1 výstup HDMI, Bluetooth, LAN, WiFi, 1
audio konektor. Dodáva sa s klávesnicou a myšou, rovnako ako s dvoma
reproduktormi.
ARCHOS Vision 215 používa operač ný systém Microsoft Windows 10 Home
Edition v 64-bitovej verzii, ktorá poskytuje základy pre príjemné internetové,
multimediálne a kancelárske zážitky.
ARCHOS Vision 215 bude na Slovensku k dispozícii od mája 2018, za cenu
299,99 € vrátane DPH..

O spoločnosti Archos:
ARCHOS, priekopník v oblasti spotrebnej elektroniky, pokračuje v inovácii a revolúcii na trhu spotrebnej
elektroniky. Okrem iného bol francúzsky výrobca známy s úspešným s MP3 HDD prehrávačom v roku 2000,
multimediálnym prehrávačom v roku 2003, tabletami Google Android v roku 2009, pripojeným Smart Home v
roku 2014 a PicoWAN, prvou sieťou spolupráce venovanou IO, v roku 2016. ARCHOS dnes ponúka svoju vlastnú
radu tabletov, smartfónov a pripojených objektov na celom svete. Taktiež predáva a distribuuje inovatívne
produkty vysokej hodnoty spojené s trhmi s tabletmi a smartfónami: mestská mobilita, inteligentná zábava. So
sídlom vo Francúzsku, kanceláriami v Európe a v Ázii sa spoločnosť ARCHOS stala silným paneurópskym hráčom
a podporuje medzinárodnú expanziu. ARCHOS je kótovaná na oddelení C Eurolist, Euronext Paris, ISIN kód:
FR0000182479.
Kontakty:
Bénédicte Ernoult – ernoult@archos.com - + 33 169 33 16 90
Emmanuelle Bureau du Colombier – ebdc@archos.com - + 33 609 47 23 49

ARCHOS Vision 215
Špecifikácia
Typ:
Obrazovka :
Klávesnica a myš:
Procesor:
CPU frekvencia:
Operač ný systém:
Grafická karta:
Cache pamäť procesora:
Nainštalovaná RAM:
Typ nainštalovanej RAM :
Kapacita internej pamäte:
Hard drive kompatibilita:
Reproduktor:
Porty:

Bezdrôtová komunikácia:
Power supply:
Rozmery:
Hrúbka obrazovky:
Hmotnosť :

All-in-one PC
21.5“ - Full HD - 1920x1080 - 16:9
Áno
Intel® Atom® x5-Z8350
Až do 1.92 GHz
Microsoft Windows 10 - Home Edition - 64-bit
Intel® HD Graphics 400
2 MB
4 GB
LPDDR3
32 GB (rozšíriteľ ná na 256 GB pomocou HDD alebo Micro SD card)
2.5“, 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 adaptér
541x320x36.5mm
6.85mm
2.25kg

