ARCHOS Safe-T touch: eerste hardware wallet voor
crypto-currencies met beveiligde services
Amsterdam – dinsdag 25 september 2018 – ARCHOS introduceert de Safe-T Touch, de eerste
hardware wallet voor crypto-currencies met touchscreen, Android interface en een geïntegreerd
services-platform. Het vereenvoudigt het beheren van virtuele valuta en het openen van een
accounts voor crypto-currencies, zodat dit voor iedereen toegankelijk wordt.

Veilig en een all-in-one oplossing
Het grote publiek is nog altijd huiverig om in virtuele valuta te stappen
vanwege de manier van aanschaf en het uitwisselingsmechanisme, de
duidelijkheid van geslaagde transacties, de wildgroei aan platformen,
vragen over veiligheid, onduidelijke extra services, etc. ARCHOS heeft op
basis van deze punten de Safe-T Touch bedacht en een geïntegreerde
oplossing ontwikkeld.
De ARCHOS Safe-T Touch is ontwikkeld in samenwerking met Prove &
Run, een specialist in cybersecurity. Het apparaat heeft een ingebouwd,
beveiligd gedeelte specifiek voor de afhandeling van transacties. Dit is
afgeschermd van het Google Android besturingssysteem dankzij
ProvenCore, een zeer veilig Prove & Run TEE (Trusted Execution
Environment). Een vingerafdruklezer herkent de gebruiker en het
apparaat is nooit direct verbonden met internet; het synchroniseert alleen
via een beveiligde Bluetooth-verbinding op verzoek van de gebruiker.
"We willen crypto-currencies toegankelijk maken door
informatie en transactie makkelijker, veiliger aan te bieden via
een simpele tool," zegt Loic Poirier, CEO van ARCHOS.
De Safe-T Touch is een compleet ecosysteem voor virtuele
valuta. Via het touchscreen zijn services beschikbaar als het
aangaan en accepteren van transacties, saldo’s checken, de
koers van valuta volgen en crypto-currencies uitwisselen.
Beschikbaarheid
De ARCHOS Safe-T Touch wordt officieel geïntroduceerd
tijdens CES 2019, 8-11 januari 2019 in Las Vegas. Momenteel
wordt onderzocht of een ICO mogelijk is om deze introductie
voor handelaars in en fans van crypto-currencies extra
aantrekkelijk te maken. Er is een speciale Telegram-groep
aangemaakt
om
het
nieuws
te
volgen
https://t.me/ArchosCrypto.

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 eerste op de markt met
een HDD MP3-speler, met een multimedia speler in 2003, met Google Android tablets in 2009, met
een Smart Home device in 2014 en met PicoWAN in 2016, het eerste gezamenlijke netwerk gewijd
aan de IoT. ARCHOS biedt vandaag de dag wereldwijd hoogwaardige innovatieve producten in
tablets, smartphones, Home en IoT, stedelijke mobiliteit en beveiliging van blockchains. Met het
hoofdkantoor in Frankrijk en kantoren in Europa en Azië is ARCHOS een sterke pan-Europese
speler geworden. ARCHOS is genoteerd op Euronext Paris, compartiment C van Eurolist, ISINCode: FR0000182479. www.archos.com
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