De smartphone met 4GB RAM en 64GB opslag
Smartphone voor € 299,ARCHOS is vorig jaar met de ARCHOS 50 Diamond gestart met het uitdagen van de markt
door het bieden van zeer hoge specificaties voor een zeer democratische prijs. Op het Mobile
World Congress 2016 in Barcelona zal ARCHOS dit met de presentatie van de ARCHOS
Diamond 2 Plus herhalen.
"We hebben besloten om met deze Diamond smartphone de functionaliteiten in
overeenstemming te brengen met de eisen van de consument ", zegt Loïc Poirier, CEO van
ARCHOS. "We willen de eerste zijn met 4 GB RAM en 64 GB opslag voor € 299,-."
De nieuwste smartphone van ARCHOS is voorzien van de volgende kenmerken:
-

-

4GB RAM en 64GB Opslag voor zeer snelle responsiviteit en uitgebreide opslag
4G Octo-core LTE cat 6 Helio P10 processor van Mediatek voor ultra-krachtige
prestaties
5.5” Full HD 5 IPS-scherm met gebogen randen (2.5D) voor extra brede kijkhoeken en
schitterende kleuren,
Groothoek 8MP camera aan de voorkant met flits in combinatie met zijn 20.7 MP (Sony
sensor) camera aan de achterzijde. Deze camera brengt precisie naar een nieuw
niveau,
Micro USB type-C connector voor meer krachtige data-overdracht en snel opladen,

-

Vingerafdruk sensor om de gegevens van de gebruiker beter te beveiligen en snellere
toegang tot apps. te bieden,
Android 6.0 Marshmallow software: versterkt met functies zoals Google Now met Tap,
en Doze om het batterij-gebruik te monitoren

Deze nieuwste generatie Diamond smartphones is het meest high-end product momenteel door
ARCHOS aangeboden en is vanaf mei beschikbaar voor € 299,- Voor meer informatie over de
ARCHOS producten bezoek stand 1G29 Hall 1 op het Mobile World Congress in Barcelona of
www.archos.com.

Technische specificaties
Diamond 2 Plus
Operating System

Android 6.0 Marshmallow

CPU

Mediatek MT6755 (P10) 64bits Octo Core 4x2.0Ghz + 4x 1.2Ghz

GPU

Mali-T860MP2 700mhz
5.5 inch

Scherm
FHD / IPS / 2.5D
1920 x 1080 (FHD) / 400 ppi
Geheugen

4 GB

Opslag

64 GB
20 MP Back (Sony)

Camera

8 MP Front
1080p video encoding
4G CAT 6 (300/50 mbps)

Netwerk &
Connectiviteit

LTE frequenties 800 / 1800 / 2600 MHz

GSM / GPRS / EDGE freqs 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G/WCMA:900/2100MHZ
Batterij
Afmeting &
gewicht
Overige
specificaties

Li-ion 3000 mAh
148.3 x 73.8 x 8.3 mm
130 g
Vingerprint, snel-lader, Micro USB Type-C
€ 299

Prijs

OVER ARCHOS
ARCHOS, pionier in de markt voor draagbare audio- en videospelers en nu gespecialiseerd in AndroidTM –
tablets en -smartphones, zorgt sinds 1988 voor een revolutie in de consumentenelektronicasector.
Vandaag de dag biedt het bedrijf zijn eigen lijn met Android-tablets en -smartphones en ook een
complete lijn met OEM-apparaten. In 2008 introduceerde ARCHOS de eerste generatie Internet Tablets.
De eerste Android-tablets volgden in 2009. In 2013 kwam het bedrijf met de eerste generatie van zijn
smartphones in de ARCHOS Platinum-serie. ARCHOS heeft kantoren in de Verenigde Staten, Europa, Azië
en Zuid-Afrika. Het bedrijf is beursgenoteerd aan Compartiment C van de Euronext Parijs, ISIN-code
FR0000182479. Voor meer informatie: www.archos.com/nl.
Connect met ons op Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide
Volg ons op Twitter: https://twitter.com/archosnews
Google, Android, Google Play zijn trademarks van Google Inc.
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