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ARCHOS VR Glasses – wirtualna rzeczywistość w
mobilnej formie
Okulary wirtualnej rzeczywistości dla użytkowników smartfonów
Kraków, 18 października 2014 – Firma
ARCHOS, pionier na rynku urządzeń z
systemem Android, wprowadza do oferty
okulary ARCHOS VR Glasses, aby umożliwić
użytkownikom smartfonów przeniesienie się
do świata wirtualnej rzeczywistości.

Nowe wrażenia
W przeciągu kilku lat odbiór cyfrowej treści był
wielokrotnie rewolucjonizowany. Wirtualna Rzeczywistość jest jedną z tych technologii, które
pragniemy upowszechnić dla jak największego grona odbiorców – mówi Loïc Poirier, CEO firmy
ARCHOS.
ARCHOS VR Glasses kompatybilne są ze wszystkimi smartfonami z systemem operacyjnym
Android, Windows Phone i iOS z wyświetlaczem o przekątnej do 6 cali. Okulary wirtualnej
rzeczywistości umożliwią użytkownikom:





Przeniesienie się do świata wirtualnej rozrywki, który stanie się jeszcze łatwiej dostępny
dzięki premierowemu bezprzewodowemu kontrolerowi do gier marki ARCHOS
Oglądanie wideo 3D
Realistyczne doznania np. latania
Wrażenie przenoszenia się w oglądane na smartfonie miejsca

ARCHOS VR Glasses obsługują wszystkie aplikacje wykorzystujące technologię Virtual Reality, a
uaktualniony odtwarzacz ARCHOS Video Player pozwala na oglądanie wideo w
stereoskopowym trybie 3D. Okulary charakteryzują się lekkością i solidnym wykończeniem.
Najlepsze efekty zapewniają 5-calowe smartfony z obrazem w jakości HD, czterordzeniowym
procesorem (lub lepszym) i czujnikami ruchu takimi jak akcelerometr i żyroskop.

Dostępność i cena:
ARCHOS VR Glasses dostępne będą na rynku od listopada w sugerowanej cenie detalicznej 119
zł.
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O firmie ARCHOS
ARCHOS jest pionierem rynku przenośnego sprzętu audio i wideo. Założona w 1988 francuska
firma specjalizuje się obecnie w produkcji tabletów i smartfonów opartych na systemie Android
oraz oferuje szeroką gamę produktów OEM. W 2000 ARCHOS wprowadził Jukebox 6000 –
pierwszy odtwarzacz MP3 z twardym dyskiem. W 2008 w portfolio producenta pojawiły się
pierwsze tablety internetowe, a rok później zadebiutował pierwszy na rynku tablet z Androidem. W
2013 ARCHOS zaprezentował smartfony nowej generacji z serii Platinum. ARCHOS posiada biura
w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Firma jest notowana na giełdzie Euronext, a jej akcje
widnieją na liście papierów wartościowych Eurolist (Compartment C, ISIN CodeFR0000182479).

