ARCHOS introduceert vier toestellen in hoger segment
Parijs, Frankrijk - dinsdag 13 juni – ARCHOS, de Franse pionier in consumentenelektronica, gaat zich met zijn
nieuwe partner Nubia richten op meer technologisch geavanceerde smartphones. In de Diamond-lijn
introduceert ARCHOS twee nieuwe modellen, ontworpen door Nubia, dat bekend is geworden met midrange
smartphones voorzien van de nieuwste hardware met unieke interfaces voor een uitgebreide gebruikservaring
vooral op het gebied van fotografie.
Naast de Diamond-aankondigingen introduceert ARCHOS in de Sense-lijn een randloos model en een
schokbestendig, rugged toestel. Deze introducties spelen in op de hedendaagse gebruikerseisen: een steeds
betere schermresolutie, soepele werking en functionaliteit en goede fotografie.

ARCHOS Diamond Alpha
De ARCHOS Diamond Alpha is het midrange vlaggenschip, een geducht alternatief
voor bestaande modellen, met een metalen unibody behuizing, 5,2 inch afgerond
Gorilla Glass categorie 3 Full-HD-scherm, Octa-core Qualcomm Snapdragon 652
chipset en 4GB RAM met 64GB uitbreidbare opslag via MicroSD-kaart.
Deze smartphone is met name geschikt voor fotografie dankzij de 13MP dual
sensor SONY achtercamera (een in zwart-wit en de andere in kleur) en de 16MP
selfie camera. Foto- en video-fanaten kunnen 4K video-opnames maken met een
uitgebreid menu aan filters en instellingen.
De ARCHOS Diamond Alpha is beschikbaar vanaf juli 2017 voor 399,99 euro.

ARCHOS Diamond Gamma
De ARCHOS Diamond Gamma heeft een zeer dun ontwerp (minder dan 8
mm) van aluminium en is voorzien van een 5,5-Inch IPS HD 2.5D scherm,
een 64-bits Octa-core Qualcomm processor, 3GB RAM, 32GB tot 128GB
uitbreidbare opslag, een Samsung 13MP camera en 5MP camera, een 3000
mAh accu en Google Android 7.1.1.
De fotografie appsuite voorziet in meer artistieke creativiteit voor dagelijks
gebruik:
▪ Kloon-functie: creëert lachwekkende foto’s door het meerdere keren
dupliceren van het onderwerp in een foto.
▪ Slow motion functie: geeft filmische effecten aan zelfs de meest
alledaagse video's
▪ Panorama-modus: landschappen worden herinneringen in een
breedbeeldformaat.

De ARCHOS Diamond Gamma is beschikbaar vanaf juli 2017 voor 199,99 euro.

Naast de vernieuwde Diamond-range introduceert ARCHOS de Sense-range die bestaat uit smartphones met
strakke designs en unieke gebruiksmogelijkheden.

ARCHOS Sense 55s
Met zijn extra lichte en strakke design combineert de ARCHOS Sense 55 S
een randloos 5,5 inch Full HD IPS beeldscherm (78% scherm/casing ratio)
voor heldere kleurenweergave, een 2GB RAM / 16GB ROM combinatie,
een dual sensor camera (8MP + 8MP), een vingerafdruksensor voor extra
beveiliging en een 3.000 mAh accu voor probleemloze functionaliteit de
hele dag door. De Sense 55 S draait op Google Android 7.
De ARCHOS Sense 55 S wordt beschikbaar in juli 2017 voor 199,99 euro.

ARCHOS Sense 50x
Met zijn Rugged behuizing die voldoet aan de IP68 standaard is de
ARCHOS Sense 50 X resistent tegen krassen, stof, vallen (tot 1 meter)
wateronderdompeling gedurende 30 minuten en is hij bestand tegen
temperaturen van -20°C tot +55°C. De ARCHOS Sense 50X is voorzien
van een indrukwekkend 5 inch FHD Gorilla Glass 3 beeldscherm. Hij
beschikt over een quad-core Mediatek MT6737T chipset van 1,5 GHz,
3GB RAM en 32GB opslag die uitbreidbaar is tot 128 GB via de
geïntegreerde microSD kaartsleuf. Hij is verder voorzien van een 3500
mAh accu en Google Android 7.
De ARCHOS Sense 50 X komt beschikbaar in juli 2017 voor 249,99 euro.
De ARCHOS Sense 50 X is een toestel voor werknemers in het veld en
meer in het algemeen voor iedereen die zijn smartphone al eens
beschadigd heeft en op zoek is naar een toestel dat zowel presteert als
er goed uitziet.

Over 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 de 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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