Старт продажу планшетів KODAK у Європі

Планшет KODAK

Рочестер, Нью-Йорк та Париж, Франція, 20 червня 2017 - сьогодні Eastman Kodak Company разом з
ARCHOS (АРКОС) оголошують старт продажу нових планшетів KODAK, які будуть доступні по всій
Європі в кінці червня 2017 року. Вони обладнані 7 і 10,1-дюймовими екранами, планшети Kodak
отримали два варіанти кольору корпуса: глибокий чорний або блискучий жовтий. Окрім їх
елегантного дизайну, ці пристрої містять у собі новітні технології та набір встановлених додатків
для редагування, обміну та друку ваших спогадів у повсякденному житті в будь-якому місці в будьякий час за доступною ціною.
Планшети KODAK обладнані блискучими HD IPS екранами, які забезпечують оптимальну точність та
плавність передачі кольору та насолоду користуванням практично будь-яким мультимедійним
контентом. Вони працюють на 64-бітних чотирьохядерних процесорах Mediatek, поряд з 1 ГБ
оперативної пам'яті, здатними опрацьовувати кілька додатків і відео одночасно. Пристрої також
обладнані 16 ГБ (7" моделі) або 32 ГБ (10,1" моделі) вбудованої пам'яті, з можливістю розширення
до 64 ГБ через слот для Micro SD карт.

Планшети KODAK працюють під управлінням найновішої версії Google™ Android Nougat та мають
доступ до магазину GOOGLE PLAY і мільйону додатків, ігор і книг. Вони також можуть підключатися
до 3G та Wi-Fi мереж, і обладнані 2500 мАг (7") або 6000 мАг (10,1") Li-Ion акумуляторами, щоб ви
мали змогу користуватися ними весь день.
Пристрої KODAK обладнані двома камерами: 2 МП фронтальною та 8 МП основною, а також
вбудованим GPS, що надає змогу легше отримати максимальну віддачу від Інтернету і бажаних
додатків. Планшети постачаються зі спеціальними передвстановленими програмами й послугами
для легкого редагування, обміну та друку зображень*:
• CYBERLINK Photo Director для налаштування контрастності, насиченості, яскравості та
ефекту HDR, а також щоб видаляти небажані об'єкти та додавати ефекти, віньєтки та щоб
створювати гарні портрети з інструментом «точного згладжування шкіри»
• CYBERLINK YOUCAM Perfect для покращення відображення шкіри, очей, контурів та щоб
додавати рамки та робити колажі
• CYBERLINK YOUCAM Fun для знімання фотографій та відео з живими фільтрами, створення
оригінальних ефектів, рамок та фонів
• GOOGLE SNAPSEED – це 29 різноманітних інструментів і фільтрів
Планшети Kodak будуть доступними для покупки у кінці червня 2017 року за цінами 2799 ₴ (7 ") та
3999 ₴ (10.1") через партнерів компанії ARCHOS (АРКОС).
* - додаткові сервіси фукціонуюсть відповідно до регіону.
Щоб дізнатися більше, будь ласка, відвідайте http://www.kodaktablets.eu/.
Про ARCHOS (АРКОС)
ARCHOS (АРКОС), піонер в області споживчої електроніки, продовжує впроваджувати революційні
нововведення на ринку споживчої електроніки. Крім того, французький виробник першим на ринку
з HDD MP3-плеєром у 2000 році, мультимедійним плеєром у 2003 році, планшетом на базі
операційної системи Google Android в 2009 році, системою Розумний дім, що підключається, у 2014
році, а також PicoWAN, перша спільна мережа для IoT, у 2016 році.
Сьогодні ARCHOS (АРКОС) пропонує свою власну лінійку планшетів, смартфонів і підключених
об'єктів по всьому світу. Компанія також розповсюджує інноваційні продукти з високою доданою
вартістю, що пов'язані з ринками планшетів та смартфонів: міська мобільність, розумні розваги.
Зі штаб-квартирою у Франції, представництвами в Європі і в Азії, ARCHOS (АРКОС) став сильним
загальноєвропейським гравцем і продовжує свою міжнародну експансію. Акції ARCHOS
котируються в Eurolist, Compartment C, Euronext Paris, ISIN код: FR0000182479.
Про Kodak
Kodak становить собою технологічну компанію, що зосереджена на візуалізації. Ми пропонуємо безпосередньо і через партнерські відносини з іншими інноваційними компаніями - обладнання,
програмне забезпечення, витратні матеріали та послуги для клієнтів в поліграфії, для комерційного
друку, видавництва, пакування, електронних дисплеїв, розважальних і комерційних фільмів, а
також ринку споживчих товарів. За допомогою можливостей нашого R&D світового класу, портфеля
інноваційних рішень і високого рівня довіри бренду, компанія Kodak допомагає клієнтам по всьому
світу стійко розвивати свій власний бізнес і насолоджуватися своїм життям. Для отримання
додаткової інформації про компанію Kodak, відвідайте нас на kodak.com, слідуйте за нами у Twitter
@Kodak або на сторінці Kodak у Facebook.

Товарний знак, логотип і фірмовий стиль Kodak використовуються Archos за ліцензією від компанії
Eastman Kodak Company. Планшети KODAK виробляються, продаються і поширюються ARCHOS,
відповідно до ліцензії від компанії Eastman Kodak Company.
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Олег Рижих
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Основні характеристики
Апаратна частина
CPU: Mediatek MTK8321; Quad core @ 1.3 ГГц Cortex A53
GPU: Mali 400MP
RAM: 1 ГБ
Внутрішня пам’ять: 16 ГБ (7’’) - 32 ГБ (10.1’’)
Розширення пам’яті: за допомогою Micro SD карти, до 64 ГБ (формат fat 32)
Розмір та Вага: 7’’: 188.4 x 108.2 x 10.6 мм ; 260 г - 10.1’’: 261 x 161 x 10.1 мм ; 500 г
Екран
Діагональ: 7’’ – 10.1’’
Роздільна здатність: 1024 x 600 – 1280 x 800 пікселів
Тип технології: IPS; 5-точковий ємнісний мультитач
Програмна частина
Операційна система: Google Android 7.0 (“Nougat”)
Магазин доадтків: Google Play
Інтернет браузер: Google Chrome
Голосовий помічник: Google Now
Додатки Google: Gmail, Календар, Hangouts, Карти, Play Music, Play movies
Сумісність електронної пошти: POP/IMAP/Exchange Active Synch/SMTP/Push Mail
Бездротові технології
Тип SIM карток: 2 x mini SIM
GSM / GPRS / EDGE частоти: 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц
3G/ WCDMA частоти: 900 / 2100 МГц
Швидкість передачі даних: HSDPA + 21 Мбіт/с / HSUPA 5.76 Мбіт/с
SMS/MMS
WIFI b/g/n з можливістю створення точки підключення WIFI
WIFI Direct: Так
Bluetooth: Так
GPS: Так
SAR/ DAS: 7”: SAR антени: 0.297 Вт/кг SAR корпусу: 0.942 Вт/кг
10.1”: SAR антени: 0.777 Вт/кг SAR корпусу: 1.599 Вт/кг
Камери
Фронтальна камера: 2 МП
Основна камера: 8 МП
Запис відео: 720p
Живлення
Ємність батареї: 7’’: 2500 мАг / 10.1’’: 6000 мАг
Тип батареї: Li-Ion
Вага батареї: 7’’: 46 г / 10.1’’: 108 г
Час роботи від батареї: 7’’: 3.5 години / 10.1’’: 5.5 годин у режимі перегляду відео
Зарядний адаптер: 5В/2A, Micro USB (фіксоване підключення)

Мультимедіа
Відтворення відео: H.264 до 720p – 30 fps/ AVI/MP4/3GP
Відтворення аудіо: MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC, AAC+ 5.1, OGG Vorbis
Тип дзвінка: MP3, MAV рінгтони
Формати зображень: JPEG, BMP, PNG, GIF
uPnP /DNLA: Так, через додатки Video та Media Server
Порти та сенсори
Динаміки: Так
Аудіо вихід: 3.5 мм Jack
Мікрофон: Так
G-sensor: Так
USB: Micro USB
USB OTG: Так

