Europese lancering KODAK tablets

KODAK Tablet

Rochester, New York en Parijs, Frankrijk, 20 juni, 2017 – Eastman Kodak Company en ARCHOS kondigen
vandaag de nieuwe KODAK tablets aan die eind juni in heel Europa beschikbaar zullen zijn. De KODAK
tablets worden verkrijgbaar in de meest populaire schermformaten 7" en 10,1" inch en zijn uitgevoerd in
volledig zwart of in een behuizing met een stralend gele achterkant. Naast het elegante ontwerp zijn deze
tablets voorzien van de nieuwste technologie met een compleet pakket aan voor geïnstalleerde applicaties
voor het bewerken, delen en afdrukken van herinneringen uit het dagelijkse leven voor een betaalbare
prijs.
De KODAK tablets hebben een briljant IPS HD-scherm voor optimale kleuren- en vloeiende beeldweergave
om te genieten van vrijwel alle aangeboden multimedia. De tablets zijn voorzien van een 64-bits Mediatek
quad-core processor met 1GB RAM-geheugen voor het probleemloos tegelijk laten draaien van meerdere
applicaties en video's. Verder zijn de tablets voorzien van 16GB (7" inch model) of 32GB (10.1" inch model)
interne opslag dat via de geïntegreerde Micro SD slots tot maximaal 64GB is uit te breiden.
De KODAK tablets draaien op de nieuwste versie NOUGAT van GOOGLE™ en hebben toegang tot de
GOOGLE PLAY STORE met miljoenen apps, spelletjes en boeken. Ook zijn ze voorzien van 3G en Wifi voor
internet toegankelijkheid onderweg en hebben ze een 2500 mAh (7" inch) of 6000 mAh (10.1" inch) Li-Ion
accu om probleemloos door de hele dag te kunnen komen.

.

De KODAK tablets worden geleverd met twee ingebouwde camera's: 2MP camera aan de voorzijde en een
8MP camera aan de achterzijde. Verder zijn ze uitgerust met GPS waardoor eenvoudig het meeste uit
internet en gewenste applicaties te halen is. Een compleet pakket met applicaties en diensten is voor
geïnstalleerd voor het gemakkelijk bewerken, delen en afdrukken van afbeeldingen inclusief:







CYBERLINK Photo Director: voor het instellen van contrast, kleurverzadiging, helderheid en
HDR effect voor het verwijderen van ongewenste objecten en het toevoegen van effecten
en skins voor het creëren van mooie portretopnames met de nauwkeurige “Skin
Smoothing Tool”
CYBERLINK YOUCAM Perfect: voor het verbeteren van huid, ogen, contour en voor het
toevoegen van frames en het maken van collages
CYBERLINK YOUCAM Fun: voor het maken van foto's en video's met filters en het creëren
van originele effecten, foto frames en achtergronden
GOOGLE SNAPSEED: professionele foto editor met 29 tools en filters

De KODAK tablets komen beschikbaar eind juni 2017 voor € 89,99 (7" inch) en € 129.99 (10.1"
inch).
Voor meer informatie bezoek http://www.kodaktablets.eu/

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 MP3speler, 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.
Over KODAK
KODAK is een technologiebedrijf gericht op imaging. Wij bieden – direct en via partnerships met andere
innovatieve bedrijven – hardware, software, materialen en diensten aan klanten in grafische kunsten,
commerciële printing, uitgeverijen, verpakkingen, elektronische displays, entertainment en commerciële
films en producten voor de consumenten markt. Met onze wereldklasse R&D mogelijkheden, innovatieve
oplossingen portfolio en uiterst betrouwbare merk helpt Kodak klanten over de hele wereld om hun eigen
bedrijven duurzaam te laten groeien en van hun levens te genieten. Voor meer informatie over Kodak,
bezoek ons op kodak.com, volg ons op Twitter @Kodak of like ons op Facebook.
Het KODAK handelsmerk, logo en uitingen van bedrijfsstijl worden door ARCHOS gebruikt onder licentie van
Eastman Kodak Company. KODAK tablets worden vervaardigd, verkocht en gedistribueerd door ARCHOS
onder licentie van Eastman Kodak Company.
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Product specificaties
Hardware
CPU: Mediatek MTK8321; Quad core @ 1.3 GHz Cortex A53
GPU: Mali 400MP
RAM: 1GB
Intern geheugen: 16GB (7’’ inch) - 32GB (10.1’’ inch)
Uitbreidbaar geheugen: Micro SD card, tot 64GB (bij format fat 32 standaard)
Afmetingen & Gewicht: 7’’ inch: 188.4 x 108.2 x 10.6 mm, 260g - 10.1’’ inch: 261 x 161 x 10.1 mm, 500g
Scherm
Scherm formaat: 7” inch – 10.1” inch
Resolutie: 1024 x 600 – 1280 x 800 pixels
Technologie: IPS, 5-punts capacitive multitouch
Software
Operating System: Google Android 7.0 (“Nougat”)
Application Store: Google Play
Internet Browser: Google Chrome
Voice Assistant: Google Now
Google Apps: Gmail, Calendar, Hangouts, Maps, Play Music, Play movies
Email Compatibilities: POP/IMAP/Exchange Active Synch/SMTP/Push Mail
Draadloze Technologieën:
SIM en Type: 2 x mini SIM
GSM / GPRS / EDGE frequenties: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G/ WCDMA frequenties: 900 / 2100 MHz
Data Rates: HSDPA + 21 Mbits / HSUPA 5.76 Mbits
SMS/MMS
WIFI b/g/n met WIFI hotspot
WIFI Direct: ja
Bluetooth: ja
GPS: ja
SAR/ DAS: 7” inch: Head SAR: 0.297 W/kg Body SAR: 0.942 W/kg
10.1” inch: Head SAR: 0.777 W/kg Body SAR: 1.599 W/kg
Camera
Front Camera: 2 MP
Back Camera: 8 MP

Video Encoding: 720p
Power
Accu Capaciteit: 7’’: 2500 mAh / 10.1’’: 6000 mAh
Accu Type: Li-Ion
Accu Gewicht: 7’’ inch: 46 g / 10.1’’ inch: 108 g
Accu Duur: 7’’ inch: 3.5 uur / 10.1’’ inch: 5.5 uur
Oplaad Adaptor: 5V/2A, Micro USB (vaste plug)
Multimedia
Video Playback1: H.264 tot 720p resolutie – 30 fps/ AVI/MP4/3GP
Audio Playback1: MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis
Alert Type: MP3, MAV ringtones
Image Viewing: JPEG, BMP, PNG, GIF
uPnP /DNLA: Yes, via Video en Media Server applicaties
Aansluitingen en Sensoren
Loudspeakers: ja
Audio Out: 3.5 mm Jack
Microphone: ja
G-sensor: ja
USB: Micro USB
USB OTG: ja

