ARCHOS @ MWC 2017
Смартфони ARCHOS Graphite:
Камера з двома об’єктивами, сканер відбитків пальців,
Android Nougat, USB Type-C та навіть більше
за доступною ціною

Париж – п’ятниця, 24 лютого, 2017 – ARCHOS (АРКОС) анонсує смартфони ARCHOS 50 і 55
Graphite, надаючи користувачам неймовірну суміш новітніх технологій для розширених
функціональних можливостей: дві камери, основна з двома об’єктивами 13 МП + 2МП і 5МП
фронтальна, сканер відбитків пальців, порт USB Type-C та Google Android Nougat. Ці дві моделі
будуть продемонстровані на наступному тижні на MWC 2017, та будуть доступні у продажу в
червні 2017 року, за розумною ціною, починаючи з 130 €.
Завдяки модельному ряду Graphite, ARCHOS (АРКОС) надає в розпорядження користувачів те,
що вони очікують: великі екрани, швидка аутентифікацію, високошвидкісне підключення до
мобільного Інтернету, доступ до безлічі додатків, фото і відео, якими вони можуть ділитися в
соціальних мережах, швидка передача даних та швидкісна зарядка батареї.

На доданок до тонкого дизайну з цілісним алюмінієвим корпусом (7.8 мм товщиною), ARCHOS
55 Graphite обладнаний великим 5.5" IPS HD 2.5D екраном, що робить його зручним для
активних користувачів мультимедіа для перегляду свого улюбленого контенту.
Смартфон працює на базі чотирьохядерного процесора Mediatek MT6737 с частотою ядра 1,5
ГГц, а також має 2 ГБ оперативної пам'яті, 16 ГБ вбудованої пам'яті (з можливістю розширення
до 128 ГБ через слот MicroSD).
ARCHOS 55 Graphite оснащений камерами:
подвійна основна 13 МП (з автофокусом і
світлодіодним спалахом) + 2 MП і 5 MП
фронтальною.
Система основної камери з
подвійним об'єктивом дозволяє отримати більш
чітке зображення з великою кількістю деталей,
ультрашироким кутом і малою глибиною різкості
(Bokeh), для знімання й обміну кращими моментами
вашого життя.
Його надзвичайно чутливий сканер відбитків пальців
дозволяє розблокувати смартфон менш ніж за 0,3
секунди, з можливістю збереження до п'яти різних
відбитків пальців, щоб не хвилюватися за
збереження ваших даних, якщо ви втратили
смартфон.
ARCHOS 55 Graphite має два слоти для SIM-карток і дозволяє швидко завантажувати будь-який
контент завдяки 4G/LTE зв'язку.
На додаток до його літій-іонного акумулятору ємністю 3000 мАг, ARCHOS 55 Graphite
оснащений функцією супершвидкого заряду, завдяки порту micro USB Type-C. Його час роботи
від батареї також оптимізовано за допомогою Doze 2.0 від останньої версії операційної системи
Google Android Nougat.
Смартфон працює на базі чистого Google Android 7.0 (Nougat) без будь-яких надбудов, з купою
нових функцій: режим поділу екрана, швидка відповідь на сповіщення, а також модернізовані
налаштування і перехідні меню. Операційна система дає повний доступ до магазину Google Play
і його мільйонам додатків, ігор і книг.
Також буде доступна полегшена модель, ARCHOS 50 Graphite з 5.0" HD IPS 2.5D екраном, 1 ГБ
оперативної пам'яті та 16 ГБ вбудованої пам'яті (з можливістю розширення до 128 ГБ через слот
MicroSD)
ARCHOS 55 і 50 Graphite будуть виставлені 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 смартфони будуть запущені у продаж, в червні 2017
року.

Про ARCHOS (АРКОС):
ARCHOS (АРКОС), піонер в області споживчої електроніки, продовжує впроваджувати
революційні нововведення на ринку споживчої електроніки. Крім того, французький виробник
першим на ринку з HDD MP3-плеєром у 2000 році, з мультимедійним плеєром у 2003 році,
планшетом на базі операційної системи Google Android у 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 та смартфонів: міська мобільність, розумні розваги.
Зі штаб-квартирою у Франції, представництвами в Європі й 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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