ARCHOS Diamond Omega
Paris - Joi, 12 Octombrie, 2017 - ARCHOS, un brand Francez care s-a ridicat ca un jucător
European major în domeniul produselor electronice de larg consum, dezvăluie astăzi un smartphone
uimitor: ARCHOS Diamond Omega. Într-un design compact și elegant, acest dispozitiv premium
prezintă un ecran de 5.7” cu un raport impresionant afișaj-corp, combinație procesor Qualcomm®
Snapdragon™ 835 cu 8GB RAM și 128GB spațiu de stocare internă, precum și patru camere.
ARCHOS Diamond Omega va fi disponibil în a doua parte a lunii Noiembrie 2017 la prețul de €499.99.

Imersiune totală
ARCHOS Diamond Omega vine cu o carcasă compactă din sticlă de culoare albastru închis, cu
protecție Corning® Gorilla® Glass, prezentând un ecran fără margini Full HD de 5.7”, care suportă o
înaltă definiție de 2040 x 1080 pixeli și o rezoluție de 404 PPI, grație unui pannel IPS LTPS de ultimă
generație. Cu un raport afișaj-corp de peste 85%, unul din cele mai mari la ora actuală, culori
strălucitoare și autentice, lizibilitate perfectă, inclusiv în lumina zilei, reprezintă garanția unei imersiuni
totale, în special pentru jocuri și videoclipuri, totul confortabil în mână.

Viteza luminii
ARCHOS Diamond Omega este alimentat de procesorul de top Qualcomm® Snapdragon™ 835,
susținut de procesorul grafic Adreno 540, memorie 8GB DDR4 și 128GB spațiu de stocare internă
UFS 2.1. Această combinație high-end extremă asigură fluiditate în orice situație, multitasking,
performanțe grafice îmbunătățite, stocare fotografii și videoclipuri infinite în format HD.

Înarmat cu o baterie de 3.100 mAh, ARCHOS Diamond Omega beneficiază, de asemenea, de
tehnologia Qualcomm Quickcharge 3, care permite o reîncărcare rapidă (5 minute pentru 5 ore de
autonomie).

Fotografii mobile mai clare și mai creative
ARCHOS Diamond Omega se mândrește cu patru senzori de cameră: doi în spate și doi în față.
Pe spate, combinația celor două camere oferă multe opțiuni pentru a captura imagini rafinate.
Senzorul de cameră de 23 MP (Sony IMX 318) este dotat cu o deschidere f/2.0 mare pentru a obține
un zoom x2 fără pierderi, în timp ce senzorul de 12 MP (Sony IMX 362), cu deschiderea f/1.8,
capturează maximum de lumină, pentru instantanee de înaltă calitate, zi și noapte.
În față, cele două camere de 5MP lucrează împreună pentru imagini deosebit de estetice, pentru a
obține, de exemplu, faimosul mod portret cu efect natural Bokeh. Intr-adevăr, acestea pot lucra
împreună și aplica un fundal blurat foarte atrăgător, care va da o nouă dimensiune selfie-urilor.
Cei patru senzori beneficiază, de asemenea, de algoritmi puternici, efecte multiple, filtre și moduri natural, colorat, efecte și filtre pentru lumină slabă, frumusețe, mono, 3D, mod transfer în timp, moduri
editare (pentru refocalizare și reglarea neclarității fundalului), ISO, balans de alb, declanșare rapidă,
modificări focalizare și expunere, suport pentru fișier imagine RAW, etc. – oferind utilizatorilor mai mult
control pentru imagini uimitoare în toate condițiile.
ARCHOS Diamond Omega permite, de asemenea, filmarea în mișcare a videoclipurilor minunate în
format 4K.

Ultra conectat
Datorită modemului său de ultimă generație, compatibil cu orice rețea europeană, ARCHOS Diamond
Omega oferă conectivitate ultra-rapidă 4G + și WiFi ac MiMo.
ARCHOS Diamond Omega are un cititor de amprente digitale, care deblochează dispozitivul în doar
0,2 secunde, tehnologii Bluetooth 4.1 și NFC, pentru a asigura calitate audio și plăți mobile.

Google Android 7.1 "Nougat" și Nubia 5.0
ARCHOS Diamond Omega combină punctele forte ale sistemului de operare Android 7.1 "Nougat" cu
cele ale suprapunerii cu Nubia UI 5.0. Există multe posibilități de optimizare în utilizare: gesturi tactile
pe marginile ecranului, afișarea meniurilor contextuale prin apăsarea pe pictograma aplicației,
învățarea și predicția comportamentului utilizatorului datorită motorului de inteligență artificială,
economiei de energie etc.

Disponibilitate și preț:
ARCHOS Diamond Omega va fi disponibil în Europa în a doua jumătate a lunii Noiembrie 2017 pe
www.archos.com și prin intermediul partenerilor de retail ai ARCHOS, la prețul de €499,99.

Despre ARCHOS
ARCHOS, un pionier în domeniul produselor electronice de larg consum, continuă să inoveze și să
revoluționeze piața de electronice de larg consum. Printre alții, producatorul Francez a fost primul
care a lansat un MP3 cu HDD în anul 2000, un multimedia player în 2003, tablete Google Android în
2009, o conexiune Smart Home în 2014 și PicoWAN, prima rețea de colaborare dedicată IoT, în 2016.
Astăzi, ARCHOS oferă noua sa linie de tablete, smartphones și obiecte conectate la nivel mondial. De
asemenea, comercializează și distribuie produse inovatoare de înaltă valoare asociate cu piețele de
tablete și smartphone-uri: mobilitate urbană, divertisment inteligent. Având sediul în Franța, birouri în
Europa și în Asia, ARCHOS a devenit un puternic jucător pan-European și își continuă expansiunea
internațională. ARCHOS este cotat pe Compartimentul C al Eurolist, Euronext Paris, Cod ISIN:
FR0000182479.
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