ARCHOS @ MWC 2017
ARCHOS Graphite smartphones:
Dual-lens camera’s, vingerafdruk sensor, Nougat, USB-C & meer
Voor een portemonnaie vriendelijke prijs

Parijs – vrijdag, februari 24, 2017 - ARCHOS onthult de ARCHOS 50 Graphite en de ARCHOS 55 Graphite
smartphones die gebruikers de combinatie bieden van de nieuwste technologieën met verbeterde
functionaliteiten: twee camera's, 13MP + 2MP aan de achterzijde en 5MP aan de voorzijde, een vingerafdruk
sensor, een USB-C poort en Google Android Nougat. Deze modellen worden volgende week op MWC getoond
en gedemonstreerd en worden beschikbaar in juni 2017, voor een meer dan redelijke prijs, vanaf €130.
Met de Graphite serie biedt ARCHOS haar gebruikers wat ze verwachten: grotere schermen, snelle mobiele
internetverbinding, toegang tot alle populaire apps, foto's en video’s om te delen op sociale netwerken en snel
opladen voor een optimaal gebruiksgemak op elk gewenst moment.
In de extra slanke aluminium ‘unibody’ (7,8 mm dik) van de ARCHO 55 Graphite schuilt een groot 5.5" inch IPS
Full Lamination 2.5D HD scherm wat het voor zware multimedia gebruikers ideaal maakt om hun favoriete
content te bekijken.
Verder voorzien van een Mediatek MT6737 Quad-Core 1.5GHz chipset, 2 GB RAM, 16 GB intern geheugen
(uitbreidbaar tot 128 GB via een micro SD kaart).

De ARCHOS 55 Graphite bevat twee camera's: 13MP met
autofocus en LED flits + 2MP aan de achterzijde en een 5MP
camera aan de voorzijde. Het DUAL-lens camera systeem
maakt een scherper beeld met meer details, ultra-groothoek
en dieptescherpte (Bokeh) modus mogelijk voor het
vastleggen en delen van de beste momenten van het leven.
De hoog gevoelige vingerafdruk sensor ontgrendelt de
smartphone in minder dan 0.3 seconde met de mogelijkheid
om maximaal vijf verschillende vingerafdrukken op te slaan
zonder je zorgen te hoeven maken over de manier waarop
je de sensor aanraakt.
De ARCHOS 55 Graphite bevat twee SIM kaart slots en
maakt snelle downloads en snelle data overdracht mogelijk door 4G/LTE connectiviteit.
Naast de 3000 mAh Li-Ion accu beschikt de ARCHOS 55 Graphite over super snelladen door de micro USB-C
adapter. De levensduur van de batterij is tevens geoptimaliseerd door de Doze 2.0 sluimerstand mogelijkheid in
Google’s nieuwste Android versie Nougat.
De ARCHOS 55 Graphite draait op Google Android 7.0 Nougat (Stock Android) met vele nieuwe mogelijkheden
zoals split-scherm, quick reply op meldingen en de vernieuwde instellingen en toggle menu's. Vanzelfsprekend
met volledige toegang tot de Google Play Store en zijn miljoenen apps, spelletjes, muziek en boeken.
Een lichtere versie, de ARCHOS 50 Graphite, met een 5.0" inch IPS HD-scherm + 2.5 D, 1 GB RAM, 16 GB intern
geheugen (uitbreidbaar tot maximaal 128 GB via micro SD kaart) komt ook beschikbaar.
De ARCHOS 50 Graphite en de ARCHOS 55 Graphite worden tentoongesteld op de ARCHOS stand op MWC 2017
(Hall 6, stand #B60). Exacte specificaties, prijzen (vanaf 130€) en beschikbaarheid kunnen variëren per land. Zij
worden bepaald wanneer de smartphones worden geannonceerd in juni 2017.

About 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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