Kraków, 5 maja 2015

Technologia ARCHOS Fusion Storage wchodzi do
gry!

ARCHOS Fusion Storage, innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie oprogramowania,
zaprezentowane przez firmę ARCHOS, pioniera na rynku urządzeń z systemem
Android™, będzie dostępne do aktywacji od 5 maja 2015 roku za pośrednictwem
aktualizacji OTA. Posiadacze tabletów i smartfonów marki ARCHOS będą mogli połączyć pamięć
wewnętrzną swojego urządzenia z pamięcią karty microSD, dzięki czemu uzyskają więcej
przestrzeni na dodatkowe treści i aplikacje.

Funkcja długo wyczekiwana przez użytkowników Androida
Inżynierowie z firmy ARCHOS, wykorzystując 25-letnie
doświadczenie firmy w rozwoju systemów operacyjnych,
w

szczególności

systemu

Android,

skupili

się

na

bezpośrednim badaniu niskopoziomowych warstw jądra
tego systemu. Opracowana przez nich technologia Fusion
Storage eliminuje problem wyboru miejsca zapisu danych

i aplikacji pomiędzy pamięcią wewnętrzną urządzenia, a kartą microSD.

Kluczowe funkcje ARCHOS Fusion Storage
●

Główną zaletą dla użytkownika jest racjonalne wykorzystanie przestrzeni
do przechowywania aplikacji i treści na urządzeniu. Po aktywacji
połączonej pamięci, dane są automatycznie przenoszone do pamięci
wewnętrznej, a następnie sortowane. Aplikacje zostają w pamięci
wewnętrznej, a zdjęcia, pliki wideo i pozostałe treści kierowane są na
kartę pamięci. Dzięki temu zabiegowi przestrzeń do instalacji aplikacji
na

urządzeniu

zwiększa

się

i

pozostaje

odpowiednio

zoptymalizowana.
●

Proces fuzji pamięci jest w pełni odwracalny. Użytkownik w każdym
momencie może powrócić do oryginalnych ustawień urządzenia i
ponownie samodzielnie wybierać miejsce zapisu danych.

Brak kosztów i dostępność
Technologia ARCHOS Fusion Storage dostępna będzie do aktywacji, po pobraniu aktualizacji OTA, od 5
maja 2015 roku, bez dodatkowych opłat, dla użytkowników smartfonów ARCHOS 50 Diamond, ARCHOS
52 Platinum, ARCHOS 50 Oxygen Plus i oraz tabletu ARCHOS 101 Oxygen. Nowe produkty z serii
Xenon (ARCHOS 62 Xenon i ARCHOS 59 Xenon) są zintegrowane z tą technologią od ich premiery.
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O firmie ARCHOS
ARCHOS jest pionierem rynku przenośnego sprzętu audio i wideo. Założona w 1988 francuska firma
specjalizuje się obecnie w produkcji tabletów i smartfonów opartych na systemie Android oraz oferuje
szeroką gamę produktów OEM. W 2000 ARCHOS wprowadził Jukebox 6000 – pierwszy odtwarzacz MP3
z twardym dyskiem. W 2008 w portfolio producenta pojawiły się pierwsze tablety internetowe, a rok
później zadebiutował pierwszy na rynku tablet z Androidem. W 2013 ARCHOS zaprezentował smartfony
nowej generacji z serii Platinum. ARCHOS posiada biura w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Firma
jest notowana na giełdzie Euronext, a jej akcje widnieją na liście papierów wartościowych Eurolist
(Compartment C, ISIN CodeFR0000182479).
Google, Android and Google Play są markami Google Inc

