ARCHOS annonceert GamePad 2

Een hybride tablet gemaakt voor gamers : De GamePad 2. Deze bijzondere tablet
is voorzien van een snellere quad-core processor , een 7 " IPS HD-scherm en de
merk gebonden ARCHOS Game Mapping Tool.
Parijs , 9 oktober 2013 - ARCHOS , een pionier in Android ™ -producten , is trots om zijn tweede
generatie tablets aan te kondigen voor Gamers – de ARCHOS GamePad 2. Deze is in Nederland
verkrijgbaar vanaf eind oktober voor € 199,99 .
" Na het succes van de GamePad 1 , wisten we dat we met het gaming tablet concept verder zouden
kunnen komen . Met onze GamePad 2 hebben we ook betere controllers , een grotere batterij, een HD –
scherm, en een snellere processor , " zegt Loic Poirier CEO van ARCHOS: " We zijn verheugd om samen te
werken met een toonaangevend bedrijf als Gameloft-games. Daarbij pre-installeren we twee visueel
prachtige titels voor een geweldige game-ervaring. "
De ARCHOS GamePad 2 bevat de volledige versies van Asphalt 8 Airborne en Modern Combat 4 : Zero
Hour door Gameloft beiden klaargemaakt voor fysieke controllers . " Met een tablet die zo innovatief is
als de ARCHOS GamePad 2 , was het een gemakkelijke beslissing om onze spellen te optimaliseren voor
het platform , " voegde Cyril Guilleminot Director France & Benelux bij Gameloft toe. " Gebruikers zullen
in staat zijn om deel te nemen aan een gloednieuwe game-ervaring met zijn geïntegreerde
controlesysteem . "

Gemaakt voor Gaming
HD IPS scherm
De ARCHOS GamePad 2 heeft een 7 inch HD scherm, ideaal voor gaming . De breedbeeld 1280 x 800
pixel resolutie geeft een geweldige game- en multimedia ervaring en IPS- technologie zorgt voor
prachtige kleuren en helderheid als ook perfecte kijkhoeken.

Krachtige processor en een grotere batterij
De A9 1,6GHz quad-core processor werkt in combinatie met een snelle quadcore grafische processor en
2 GB RAM. De ARCHOS GamePad 2 heeft meer dan genoeg kracht om de nieuwste 3D-games vloeiend te
spelen. Dankzij de super energiezuinige 28 nanometer processor technologie en een veel grotere batterij
dan normaal, word de batterijduur van de ARCHOS GamePad 2 enorm verbeterd voor gaming of gewoon
tijdens het surfen op het web .
Verbeterde Thumb - Sticks , Knoppen en Mapping Tool
De ARCHOS GamePad 2 functies werken nauwkeuriger , met
omgekrulde dual thumb - sticks , dubbele knoppen op elke
schouder , een enkel deel directional pad en een sterk verbeterde
click – waardoor meer gevoel voor een betere fysieke gameervaring .
In combinatie met de bijgewerkte versie van het door critici
geprezen Game Mapping Tool ,’’Voor het eerst gebruikt op de
GamePad 1’’, waarmee gebruikers elke knop kan definiëren om
de game optimaal te spelen en m fysieke controles in kaart
brengt. De ARCHOS GamePad 2 biedt een verbeterde Android
game-ervaring voor een paar honderd duizend gratis en betaalde games.
De ARCHOS GameZone - Vind de beste games
Om geweldige games sneller te vinden, creëerde ARCHOS daarvoor de GamePad Game Zone applicatie:
een selectie van de 1 miljoen apps en games in de Google Play Store . De Game Zone pronkt met de
beste ARCHOS GamePad 2 compatible games.
Doordat met de downloads , aankopen , ratings , commentaren en game updates al plaatsvinden door
de Google Play Store , kunnen gebruikers het beste halen uit de enorme catalogus spellen beschikbaar
voor de ARCHOS GamePad 2 .
Opslag voor games
De ARCHOS GamePad 2 is verkrijgbaar in twee
versies - 8GB en 16GB . Beide versies bevatten
een microSD-slot ( 64GB compatibel ) met
App2SD ondersteuning voor nog meer opslag .

Nog steeds een krachtige Android Tablet
Hoewel de ARCHOS GamePad 2 is ontworpen met gaming in het achterhoofd , is het nog steeds een
volledig functionele Android-tablet die in
staat is om alles te doen wat je verwacht van
een tablet ... en meer , dankzij de ARCHOS
media- applicatie.
Extra belangrijke functies en specs zijn:
 Android 4.2 ' Jelly Bean '
 Google Certified met volledige
toegang tot de Google Store en haar 1
miljoen apps en games , GamePad
Game Zone app ook opgenomen om
de beste games te vinden
 Verbazingwekkende Tablet
Kenmerken: WiFi, Display, HDMI ,
stereo luidsprekers , front camera
voor videobellen en een verbeterde multi-media ervaring dankzij Archos Media Center.
De ARCHOS GamePad2 zal eind oktober beschikbaar zijn in Nederland voor € 199,99 incl. BTW
Voor meer informatie over de GamePad 2 of andere ARCHOS producten bezoek www.ARCHOS.com.
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 en
Azië. Het bedrijf is beursgenoteerd aan Compartiment C van de Euronext Parijs, ISIN-code
FR0000182479. Voor meer informatie: www.archos.com/nl.
Kijk ook op Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide/136186653079325.
Volg ons op Twitter: http://twitter.com/archosnews.
Volg ons op YouTube: http://www.youtube.com/user/archosofficial.
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