PicoWAN
Eerste PicoWAN aansluitingen
gepresenteerd op MWC

Amsterdam, 17 februari 2016 – ARCHOS kondigt aan dat de eerste technologie
mijlpalen op het PicoWAN netwerken gehaald zijn en de eerste verbindingen
operationeel zijn.
‘Vorig jaar presenteerde ARCHOS het PicoWAN netwerk. Dit jaar zullen we gebruik maken van
de MWC in Barcelona om de innovatieve operationele structuur van het netwerk te
presenteren", zegt Henri Crohas, voorzitter van de Raad van Bestuur van ARCHOS.

PicoWAN : een operationeel LPWAN netwerk gebaseerd op LoRA™
PicoWAN, dochteronderneming van ARCHOS is een LPWAN (Low-Power Wide-Area
Network) netwerk voor het “Internet of Things”. Op basis van de Lora ™ draadloze
communicatietechnologie kan dit innovatieve netwerk objecten, die kilometers afstand
van elkaar staan, draadloos met elkaar in verbinding stellen.

Door het gebruik van Pico Gateways (zeer goedkope slimme stekkers die verbinding
maken met het internet) in gebouwen kan het PicoWAN netwerk overal eenvoudig
geplaatst worden. Deze bieden hierdoor overal binnenshuis een superieure kwaliteit
van de dienst en verspreidt deze over zeer grote geografische gebieden. Dit geeft een
groot voordeel ten opzichte van andere LPWAN oplossingen.
Picowan is een samenwerkend netwerk, waarbij elke gebruiker deelneemt aan de
opbouw van het netwerk. Parijs en haar voorsteden is het eerste geografische gebied
waar Picowan zal werken: dit netwerk is tegen het einde van 2016 beschikbaar.
ARCHOS presenteert het PicoWAN netwerk tijdens de MWC in Barcelona, stand 1G29
in hal 1.

Over PicoWan
PicoWAN is een team die zicht heeft verzameld zich rond Crohas, oprichter van
Archos, met als ambitie het eerste grensoverschrijdende, collaboratieve netwerk en
virale LP-WAN netwerk op te zetten. Dit zal in Europa het dichtste netwerk zijn en de
meest concurrerende in termen van 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 OEMapparaten. 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 en Azië. Het bedrijf is beursgenoteerd aan
Compartiment C van de Euronext Parijs, ISIN-code FR0000182479. Voor meer
informatie: www.archos.com/nl.
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