Kodak підписує ARCHOS в якості ліцензованого виробника
планшетів для європейського ринку
Рочестер, Нью-Йорк та Париж, Франція, 16 лютого, 2017 - Eastman Kodak Company (Компанія
Істман Кодак) анонсує, що сьогодні вона обрала компанію ARCHOS (АРКОС), піонера в галузі
споживчої електронікі та потужну европейську компанію, в якості ліцензованого виробника
планшетів для європейського ринку. Угода з ARCHOS (АРКОС) є останнім розширенням
програми ліцензування бренду Kodak і слідує по п'ятах успішного європейського запуску
смартфонів KODAK Ektra.
"Ми дуже пишаємося тим, що стали одним з ліцензіатів компанії Kodak, щоб спільно
розвивати їх бренд в світі планшетів. Ми дійсно з нетерпінням чекаємо моменту, коли
віддамо ці пристрої людям у руки", сказав генеральний директор компанії ARCHOS (АРКОС),
Лоїк Пуарье.
"Ми раді факту додавання компанії ARCHOS (АРКОС) до нашого портфеля брендів
ліцензіатів", сказав Брайан Круз, Віце-президент і Генеральний менеджер Групи споживчих
товарів компанії Kodak. "ARCHOS має великий досвід в секторі планшетів. Французький бренд
був першим, хто виводив на ринок планшети на базі операційної системи GOOGLE ANDROID у
2009 році і визнаний в якості ключового гравця на європейському ринку планшетів з широкою
присутністю у роздрібних мережах".
Планшети KODAK будуть поєднувати в собі елегантний дизайн з новітніми технологіями.
Попередньо завантажені на планшети додатки, забезпечать фото- та відео-ентузіастів творчими
опціями, а також, планшети будуть обладнані 8МП основною камерою, щоб знімати та
насолоджуватися спогадами з вашого життя. 3G зв'язок дозволить користувачам обмінюватися
своїми улюбленими фотографіями і відео в реальному часі з сім'єю і друзями.
Планшети Kodak будуть доступні у продажу по всій Європі ще до початку літа 2017 року.
Про ARCHOS:
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 в 2000 році, мультимедійний плеєром в 2003 році,
планшетом на базі операційної системи Google Android в 2009 році, системою Розумний дім,
що підключається в 2014 році, а також PicoWAN, перша спільна мережа для IoT, в 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 родовжує свою міжнародну експансію.
Акції ARCHOS котируються у Eurolist, Compartment C, Euronext Paris, ISIN код: FR0000182479.

Про Kodak:
Kodak представляє 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, упаковки, електронних дисплеїв,
розважальних і комерційних фільмів, а також ринку споживчих товарів. За допомогою
можливостей нашого R&D світового класу, портфеля інноваційних рішеннь 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.
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