Archos kondigt de lancering aan van het PicoWAN netwerk en zet 20.000
gateways in de markt tegen een verkoopprijs van € 20,00 inclusief btw
vanaf 1 maart 2018

Parijs, 23 februari 2018 - Na meer dan twee jaar van onderzoek en ontwikkeling gaat ARCHOS de eerste 5000 PicoWan
gateways leveren in Frankrijk in het eerste kwartaal. Daarna worden er nog eens 15.000 gateways uitgeleverd in 2018 om de
nationale dekking van de stedelijke gebieden te waarborgen.
PicoWAN is een ommekeer in de wereld van IoT netwerken. De uitvinding behelst een laag vermogen lange afstands
netwerkprotocol vormgegeven in Pico-gateways die passen in WiFi smartplugs. Deze Pico-gateways, die zijn uitgerust met
LoRa chips, hebben een bereik dat vergelijkbaar is met de geavanceerde antennes die geïnstalleerd zijn op de daken van
gebouwen. Eenvoudig te installeren doordat de gateway gewoon wordt aangesloten op een standaard stopcontact. Het is
een overvloedig netwerk dat dieper binnendringt in gebouwen voor een hogere kwaliteit van dienst.
PicoWAN gateways fungeren ook als Wi-Fi SmartPlugs die met de stem bediend kunnen worden.
De PicoWAN netwerkoplossing is uniek aangezien het alle verbindingen van Internet of Things (IoT) samenbrengt zonder dure
infrastructuur. Deze end-to-end oplossing biedt B2B klanten een volledig en compleet netwerk van gateways met daarop
aangesloten apparaten en Cloud-based data management en processing services. PicoWAN is de vereenvoudigde IoT.
Met de installatie van 20.000 PicoWAN gateways in Frankrijk heeft ARCHOS een onafhankelijk mondiaal LPWAN netwerk om
een ecosysteem van verbonden apparaten te beheren die zeer eenvoudig te installeren zijn. De gateways zijn voorzien van
accu’s die tot 5 jaar actief kunnen blijven en kunnen voorzien in elke informatie zoals temperatuur, aanwezigheidsdetectie,
vochtigheid, CO2, beweging, etc...

PicoWAN blijft de enige lange-afstands
technologie die specifiek voor sterke
binnenhuis-dekking is ontworpen. Er
worden speciale connected objects en
sensoren ontwikkelt voor eindgebruikers
en bedrijven die hun organisatie willen
optimaliseren.
Dit business model, dat gebaseerd is op
virale inzet, geeft ARCHOS de
mogelijkheid om B2B-netwerken voor een jaarlijkse licentie van €1 per jaar, per connected object aan te bieden waar de
concurrentie dit pas kan voor een 10 keer hogere prijs.
Aangezien IoT een groeiende sector is lanceert ARCHOS een specifieke PicoWAN website voor ontwikkelaars
(www.picowan.com) waarbij ARCHOS de broncodes met hen deelt om de ontwikkeling van nieuwe connected objects te
bevorderen. ARCHOS stelt daarom ook 1.000 Pico-gateways en testkits gratis ter beschikking aan alle ontwikkelaars die op
MWC aanwezig zijn.
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, ISINCode: FR0000182479.
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