ARCHOS @ MWC 2017
ARCHOS onthult een volledige line-up voor
gemakkelijker en groener reizen
ARCHOS Urban eScooter, ARCHOS Bolt, ARCHOS X3
Paris – Maandag, 27 february, 2017 – in heel Europa leidt de voortdurende ontwikkeling van steden,
waar het meest van de reizen beginnen en eindigen, tot een situatie die niet duurzaam is. De
bevolking heeft te maken met ernstige verkeersopstoppingen, slechte luchtkwaliteit en geluidsoverlast.
Met haar nieuwe line-up van stedelijke mobiliteit producten kiest ARCHOS voor een vervoerswijze die
efficiënter en milieuvriendelijker is.
Aan de ene kant verhoogt digitale connectiviteit de veiligheid van het wegverkeer en de verkeerefficiëntie. Aan de andere kant bieden innovatie in accu’s, snel laad mogelijkheden en elektrisch
aangedreven voertuigen tot een levensvatbaar alternatief.
"Bij ARCHOS, we zijn er allemaal van overtuigd dat de combinatie van digitale technologie en
elektriciteit, stedelijke mobiliteit kan vernieuwen voor een groenere leefomgeving om in te wonen. We
hebben de afgelopen maanden gewerkt aan nieuwe mobiliteitsoplossingen en aan voertuigen die
werken op schone energie. Wij hebben partnerships gesloten met de meest innovatieve bedrijven en
we delen onze R&D expertise elke dag. Als gevolg daarvan zijn wij trots om dit jaar op de Mobile
World Congress een uitgebreide line-up te onthullen" verklaart Loïc Poirier, CEO van ARCHOS.

ARCHOS Urban eScooter
De ARCHOS Urban eScooter is een veelzijdige aanwinst voor iedere gebruiker. Licht en gemakkelijk
te vouwen, kan een maximum snelheid van 20 km/h behalen met een actieradius van 25 km. Het kan
zelfs hellingen van 15° beklimmen. Hij is zeer eenvoudig in gebruik: één knop om te versnellen en een
andere om te remmen. Het biedt alle functionaliteiten van
een standaard scooter: koplamp, standaard en
voetsteunen. Het dubbele veringsysteem en de EBS
remmen zorgen voor veiligheid op de weg. De ARCHOS
Urban eScooter is volledig elektrisch en kan 100%
worden opgeladen via elk stopcontact in slechts 180
minuten. Bovendien is
met de te koppelen app
direct de snelheid en de
status van de accu te
zien.

Gemakkelijk
te
vouwen en praktisch overal te stallen

25 km accuduur

tot 20 km/h

Licht; 14.15 kg inclusief accu

15° climbing angle

Dubbel veersysteem

ARCHOS Bolt

De ARCHOS Bolt is een echt stukje technologie gemaakt van een high-end aluminium legering,
duurzaam en bestendig materiaal. Opvouwbaar in een handomdraai, compact en licht (8kg). Het kan
een maximumsnelheid van 10 km/h halen, de juiste balans tussen snelheid en veiligheid. Eenvoudig
te bedienen, de maximum snelheid kan worden aangepast via de het handvat. Met de combinatie van
de rem op het achterwiel en de motorrem stop de Bolt heel snel. De Bolt kan belast worden tot 90 kg.
Het LED-scherm houdt de afgelegde kilometers bij en de status van de accu.





Gemakkelijk te vouwen en praktisch overal te stallen
10 km accuduur
tot 15 km/h
Licht; 8.28 kg

ARCHOS X3
Rustig en schoon zonder C02-uitstoot. De
ARCHOS X 3 is het antwoord op de stijgende
energiekosten en drukke steden. De elektrische
motor (1 kW- gelijk aan een 50 cm3) biedt unieke
rij eigenschappen. Hij levert direct maximaal
vermogen en de maximum snelheid wordt bereikt
in ongeveer 3 seconden. De ARCHOS X3 heeft
een stijlvolle mat zwarte afwerking en wordt
geleverd met een bagage box voor het opslaan
van een helm. Verder heeft hij een gemiddelde
actieradius van 60 Km in een stedelijke omgeving.
Hij is bijzonder eenvoudig op te laden door middel
van een stekker (220V) in ongeveer 6 uur voordat
je terug de weg op gaat.







Volledig elektrisch
Geen onderhoud, Geen brandstof, Geen olie, Geen Co2
Minder dan € 0,50 voor 100KM
Inclusief stijlvolle Bagage box
Europese Certificatie voor eenzitters
In elegant matzwart

De line-up van ARCHOS stedelijke mobiliteit producten worden tentoongesteld op de ARCHOS stand
op MWC 2017 (Hall 6, stand #B60). De ARCHOS Urban eScooter is reeds beschikbaar in de winkels.
Definitieve specificaties, prijzen en beschikbaarheid van de ARCHOS Bolt en de ARCHOS X 3 zullen
worden bepaald wanneer de voertuigen worden geannonceerd in April 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.

Contacts:
Bénédicte Ernoult – ernoult@archos.com – + 33 1 69 33 16 90
Emmanuelle Bureau du Colombier – ebdc@archos.com – + 33 6 09 47 23 49

