ARCHOS @ MWC 2017
ARCHOS 101 Saphir:
Міцний планшет для розваг 2-в-1

Париж – Середа, 22 лютого, 2017 – Після успішного старту продажів смартфону ARCHOS 50
Saphir, ARCHOS (АРКОС) анонсує міцний та надійний планшетний ПК 2-в-1 з клавіатурою
ARCHOS 101 Saphir. Планшет спеціально призначений для туристів, екстремалів і тих, хто
працює поза межами офісу. Він поєднує в собі 10,1-дюймовий HD IPS-екран, чотирьохядерний
процесор, 1 Гб оперативної пам'яті, 16 Гб вбудованої пам'яті, 2 камери, вбудований GPS та
порти USB Type-C і micro HDMI, і все це в захищеному корпусі. ARCHOS 101 Saphir буде
представлений широкому загалу на наступному тижні на MWC 2017 й буде доступний у продажі
ще до літа за ціною від 150€.
Електронні пристрої, пошкоджені вдома від крапель та бризок води, коштували користувачам
мільярди. У той же час, мандрівники та екстремали постійно говорять про те, що хочуть носити
свій планшет завжди з собою. Навіть працівники, що працюють поза межами офісів,
знаходяться у постійному пошуку новітніх та надійних технологій, які допоможуть підвищити їх
продуктивність.
Тому ARCHOS (АРКОС), який був першим, хто створив планшет на базі операційної системи
Google Android в 2009 році й який додатково отримує вигоду з довгострокової експертизи своєї
дочірньої компанії Logic Instrument, лідера в області інтегрованих і захищених мобільних систем
для агресивних середовищ, розробил новий планшет в міцному корпусі, який може витримати
падіння з висоти до 1 метра та захищений від пилу і бризок води, відповідно до стандартів зі
ступенем захисту IP54.
ARCHOS 101 Saphir має блискучий 10,1-дюймовий IPS HD екран, з роздільною здатністю
1280x800 пікселів, з оптимальною чіткістю і широкими кутами огляду, щоб комфортно
переглядати фотографії, дивитися відео, використовувати улюблені програми та соціальні
мережі, не встаючи з дивана або під яскравим сонцем на вершині Гімалаїв, або на будівельних
майданчиках.
Його обладнано 64-бітним чотирьохядерним процесором Mediatek з частотою 1,3 ГГц, а також 1
ГБ оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої пам'яті. Таким чином, планшет здатний працювати з
кількома додатками і відео одночасно.

ARCHOS 101 Saphir оснащений двома камерами: 2МП фронтальною та 5МП основною, щоб
знімати та ділитися найкращими моментами вашого життя.
Також, він оснащений вбудованим GPS, так що вам буде легше отримати максимальну віддачу
від Інтернету і ваших додатків.
В ARCHOS 101 Saphir інтегровано 6000 мАг акумулятор, щоб працювати весь день без
підзарядки.
Він працює з останньою версію Google Android,
Nougat, з купою нових функцій: режим поділу екрана,
швидка відповідь на сповіщення та модернізовані
налаштування і перехідні меню, що робить планшет
ще зручнішим для використання.
А також, як сертифікований пристрій Google,
ARCHOS 101 Saphir дає доступ до магазину
додатків Google Play з його 1,4 мільйона додатків,
ігор і книг.
Він пропонує все необхідне і навіть більше в плані
мультимедіа: звуковий порт, клавіатура, 2 динаміки,
а також порти USB Type-C і мікро micro HDMI, щоб
насолоджуватися будь-яким контентом на ходу.
ARCHOS 101 Saphir буде виставлений на стенді ARCHOS (АРКОС) під час MWC 2017 (Hall 6,
Booth #B60). Точні технічні характеристики, ціни й доступність може варіюватися в залежності
від країни. Вони будуть визначені, коли планшет буде запущений у продаж в червні 2017 року.

Про ARCHOS:
ARCHOS (АРКОС), піонер в області споживчої електроніки, продовжує впроваджувати
революційні нововведення на ринку споживчої електроніки. Крім того, французький виробник
був першим на ринку з HDD MP3-плеєром у 2000 році, з мультимедійним плеєром у 2003 році та
планшетом на базі операційної системи Google Android в 2009 році, системою "Розумний дім",
що підключається у 2014 році, а також PicoWAN, перша спільна мережа для IoT, у 2016 році.
Сьогодні ARCHOS (АРКОС) пропонує свою власну лінійку планшетів, смартфонів і підключених
об'єктів по всьому світу. Компанія також розповсюджує інноваційні продукти з високою доданою
вартістю, що пов'язані з ринками планшетів і смартфонів: міська мобільність, розумні розваги. Зі
штаб-квартирою у Франції, представництвами в Європі та в Азії, ARCHOS (АРКОС) став
сильним загальноєвропейським гравцем і продовжує свою міжнародну експансію. Акції ARCHOS
котируються в Eurolist, Compartment C, Euronext Paris, ISIN код: FR0000182479.
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