Archos prezentuje rodzinę asystentów Mate
wspierające Alexa i Amazon.
Archos Mate wprowadza ekran do asystentów głosowych. Ta innowacja rozszerzy
możliwości asystentów Alexa i Amazon już w październiku 2018 roku w cenie 99EUR

Paryż – Wtorek, czerwiec 12Th, 2018 – Urządzenie Archos łączy obraz i dźwięk w nowej rodzinie
stylowych produktów.
Zaprojektowano 5 i 7 calowe urządzenia wyposażone w najlepsze technologie takie jak sterowanie
głosem czy wbudowane wysokiej jakości głośniki by ulepszyć i rozwinąć asystenta głosu Alexa czy
Amazon.
Utworzone przez zespół projektantów Archos w Paryżu, Mate jest eleganckim wykonanym z
materiałów szlachetnych urządzeniem o formacie 5 lub 7 cali.
W urządzeniu Archos Mate znajdziemy wyświetlacz wysokiej rozdzielczości, wielokierunkowy
system dźwięku o doskonałym brzmieniu, czterordzeniowy procesor, łączność Bluetooth i Wi-Fi,
aparat 5 MP, dwa mikrofony, baterią 1 500 Mah (wersja 5-calowa) lub 3 000 Mah (wersja 7calowa).
Dostępne w każdej chwili na każde zapytanie urządzenie Archos Mate stanie się istotnym
towarzyszem dla:
 życie codzienne: wizualizacja kalendarza, prognozy pogody, przepisy kulinarne, listy zakupów i
zakupy internetowe, stopery i alarmy, pytania i odpowiedzi dotyczące wiadomości i informacji
 Komunikacja: rozmowy wideo z rodziną i przyjaciółmi
 Inteligentny dom: kontrolowanie oświetlenia, kamery monitoringu, systemy ogrzewania i
klimatyzacji, rolety
 Rozrywka: muzyka, zdjęcia, filmy, gry
Archos Mate zapewnia najwyższy poziom Usługi dla wielu codziennych zadań. Nie tylko podaje
listę składników i przepis by przygotować Twoje ulubione danie, ale będzie również sugerować
obejrzenie online filmów pokazowych i materiałów video , abyś je doskonale przyrządził.

Dostępność i pricing
Urządzenia Mate Archos będą dostępne od 2018 października, począwszy od €99 i $99.

Informacje o urządzeniu Archos
ARCHOS jest pionierem rynku przenośnego sprzętu audio i wideo, specjalizującym się w produkcji
urządzeń mobilnych opartych na systemie Android. Firma od 1988 roku wielokrotnie
rewolucjonizowała rynek elektroniki użytkowej, projektując nowe, innowacyjne urządzenia.
Obecnie ARCHOS oferuje swoje autorskie serie smartfonów i tabletów, jak również zajmuje się
dystrybucją i sprzedażą produktów związanych z rynkiem mobilnym. Archos, pionier w dziedzinie
elektroniki konsumenckiej, wprowadza innowacje na rynek elektroniki użytkowej. Między innymi,
francuski producent po raz pierwszy pokazał odtwarzacz MP3 z HDD w 2000, odtwarzacz
multimedialny w 2003, Tablet z systemem Android w 2009, inteligentny dom w 2014 i PicoWAN,
Pierwsza sieć dedykowana do IoT w 2016. Obecnie Archos projektuje rozwija rozwiązania o
wysokiej wartości innowacyjności: tablety i smartfony, Dom i IoT, mobilność miejską i
bezpieczeństwo kryptowalut. Dzięki centrali we Francji, biurach w Europie i Azji, Archos stał się
silnym graczem ogólnoeuropejskim. ARCHOS jest notowane na giełdzie C Eurolist, Euronext
Paris, ISIN kod: FR0000182479.
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