ARCHOS @ MWC 2017
ARCHOS 101 Saphir:
Een 2-in-1 rugged tablet voor entertainment

Parijs-woensdag, februari 22, 2017 – In navolging op de succesvolle introductie van de ARCHOS 50
Saphir smartphone, onthult ARCHOS de ARCHOS 101 Saphir tablet. Een duurzame en betrouwbare
2-in-1 tablet met een toetsenbord. Vooral bedoeld voor ‘Hikers’ en ‘Bikers’ en werknemers die buiten
werkzaam zijn. De ARCHOS 101 Saphir heeft een 10.1” inch IPS HD scherm, een quad-core
processor, 1GB RAM, 16GB intern opslaggeheugen, 2 camera's, een ingebouwde GPS, USB Type-C
en micro HDMI "slots" en dat allemaal in een robuuste behuizing. Volgende week op de MWC 2017
wordt de ARCHOS 101 Saphir getoond en gedemonstreerd en zal de ARCHOS 101 Saphir net voor
de zomer beschikbaar zijn vanaf EURO 149,99.
Van regendruppels tot waterspetters, de kosten van elektronische apparaten die thuis beschadigd raken
hebben gezinnen miljarden gekost. Tegelijkertijd zijn buitenactiviteiten nog nooit zo’n hype geweest als nu
waarbij wandelaars, joggers en fietsers hun tablet in hun rugzak bij zich willen hebben. Ook werknemers die
buiten werkzaam zijn zijn op zoek naar robuuste ‘cutting edge’ technologie om hun productiviteit in het veld
te vergroten.
ARCHOS, die het eerste was met een Google Android-tablet in 2009, profiteert van de langdurige
expertise van dochteronderneming Logic Instrument, een vooraanstaand bedrijf in Ruggedized
mobiele systemen voor zware zakelijke en industriële toepassingen. ARCHOS heeft daarom haar
nieuwste tablet ontworpen in een Rugged behuizing waardoor die werkzaam blijft in het geval van
vallen (maximaal 1 meter), stof en waterspetters, volgens de IP54 normspecificaties.
De ARCHOS 101 Saphir is voorzien van een glashelder 10.1” inch IPS HD scherm met een resolutie
van 1280 x 800 pixels voor optimale helderheid en brede kijkhoeken om naar foto's en video’s te
kijken, gebruik te maken van favoriete apps en sociale netwerken, vanuit een luie stoel of in het
heldere licht op de top van de Himalaya of op alle andere denkbare werkplekken.
De ARCHOS 101 Saphir draait op een 64-bits Mediatek 1,3GHz quad-core processor in combinatie
met een 1 GB RAM en 16GB intern opslaggeheugen. Dit alles om meerdere apps en video's op
hetzelfde moment probleemloos te kunnen laten draaien.

De ARCHOS 101 Saphir is voorzien van maar liefst twee camera's, een 2MP camera aan de voorzijde
en een 5MP camera aan de achterzijde om de beste momenten in het leven vast te kunnen leggen en
te delen.
De ARCHOS 101 Saphir is verder uitgerust met een ingebouwde GPS wat het nog eenvoudiger
maakt om het meeste uit het web en gewenste apps te halen.
De ARCHOS 101 Saphir heeft maar liefst een 6000
mAh batterij zodat er de hele dag mee gewerkt kan
worden. Hij is voorzien Google’s nieuwste versie
Android Nougat met vele nieuwe mogelijkheden zoals
split-scherm, snelle reactie op meldingen en de
vernieuwde instellingen en toggle menu's wat de tablet
nog gebruiksvriendelijker maakt.
En als Google gecertificeerd apparaat geeft de
ARCHOS 101 Saphir toegang tot de Google Play Store
met 1,4 miljoen apps, spelletjes, muziek en boeken.
De ARCHOS 101 Saphir biedt alle essentiële
eigenschappen en op het gebied van multimedia nog veel meer zoals een audio Jack poort, een
toetsenbord, 2 luidsprekers, USB Type C en micro HDMI aansluitingen om onderweg te kunnen
genieten van alle content.
De ARCHOS 101 Saphir wordt getoond en gedemonstreerd op de ARCHOS stand op MWC 2017
(Hall 6, stand #B60). Exacte specificaties, prijzen en beschikbaarheid kunnen variëren per land en
worden bepaald wanneer de tablet wordt gelanceerd in juni 2017.

Over ARCHOS:
ARCHOS, een pionier in de consumenten elektronica, blijft innovatief en revolutionair op de markt van
de consumenten elektronica. Zo was de Franse fabrikant in 2000 het eerst op de markt met een HDD
MP3-speler, met een multimedia speler in 2003, met Google Android tablets in 2009, met een Smart
Home in 2014 en met PicoWAN in 2016, het eerste gezamenlijke netwerk gewijd aan IoT. ARCHOS
biedt vandaag de dag wereldwijd een eigen lijn van tablets, smartphones en connected objects. Ook
vermarkt en distribueert het hoogwaardige innovatieve producten die gekoppeld kunnen worden aan
de tablet en smartphone markten: stedelijke mobiliteit en slimme entertainment. Met het hoofdkantoor
in Frankrijk, kantoren in Europa en Azië, is ARCHOS een sterke pan-Europese speler geworden en is
het druk bezig met het bevorderen van haar internationale expansie. ARCHOS is genoteerd op
Euronext Paris, compartiment C van Eurolist, ISIN-Code: FR0000182479.
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