ARCHOS lanceert de nieuwe Platinum-serie
ARCHOS Platinum-serie eerste Android-tablets met superscherp IPS-scherm,
gecombineerd met de kracht van Quad-Core-processoren
Amsterdam, 14 februari , 2013 - ARCHOS, pionier in draagbare multimedia-apparaten, lanceert de
Platinum-reeks, een nieuwe lijn van tablets met een slank aluminium ontwerp. De tablets beschikken
over een superscherp IPS-beeldscherm, quad-core-processoren en het nieuwste besturingssysteem
Android 4.1 Jelly Bean. ARCHOS levert drie modellen: een 8-inch-, 9.7-inch- en 11.6-inch-model. Deze
tablets bieden levensechte kleuren, haarscherpe tekstkwaliteit en heel veel snelheid.
De volledige Platinum-reeks is voorzien van:
HD capacitief IPSmulti-touchscreen,
QUAD core-processor van 1.2 GHz met 8-core GPU, met 1080p video-decoding
2 GB RAM
Android 4.1 Jelly Bean
Toegang tot 700.000 applicaties
Archos Media Center-applicaties
Camera voor- en achterachteraan
Mini-HDMI- en Micro SD-poorten
De ARCHOS 80 Platinum, een 8 inch-tablet, beschikt over een IPS-scherm met een resolutie van
1024x768 pixels. Dit model is bijna twee keer zo snel als de Kindle Fire HD 8.9. De tablet heeft twee keer
zoveel RAM-geheugen en een camera aan de achterzijde voor een fractie van de prijs van de Kindle. De
80 Platinum is vanaf februari beschikbaar en kost 199 euro, inclusief BTW.

De ARCHOS 97 Platinum HD, een 9.7 inch-tablet, heeft een IPS-scherm met een resolutie van maar liefst
2048x1536 pixels! Dat is te vergelijken met de Retina-display van de iPad, maar dan veertig procent
goedkoper. De 97 Platinum HD is vanaf februari 2013 beschikbaar en kost 269 euro, inclusief BTW
De ARCHOS 116 Platinum, een 11.6 inch-tablet, heeft een IPS-scherm met een resolutie van 1920x1080
pixels, wat uniek is in de markt. Deze tablet is vanaf april 2013 beschikbaar en kost 349 euro, inclusief
BTW.
ARCHOS op CeBIT 2013 – Ervaar de ARCHOS Platinum-serie uit eerste hand tijdens CeBIT 2013 in
Hannover van 5 t/m 9 maart 2013. De ARCHOS-stand staat in Hall 15, stand D72.

Over ARCHOS
ARCHOS, pionier in de markt voor draagbare audio- en videospelers en nu gespecialiseerd in Androidtablets, zorgt sinds 1988 voor een revolutie in de consumentenelektronicasector. Het bedrijf levert
Android-tablets, tablet-pc’s en mp3/mp4-spelers. In 2000 introduceerde ARCHOS de Jukebox 6000, de
eerste mp3-speler met een harddisk. In 2003 lanceerde het bedrijf de eerste draagbare
multimediaspelers met mogelijkheden voor tv-opnamen. Vanaf 2006 rust ARCHOS spelers uit met WiFi
en in 2007 volgden touchscreens. In 2008 had het bedrijf een primeur met de eerste Internet Media
Tablets. De eerste Android-tablets volgden in 2009. ARCHOS heeft kantoren in de Verenigde Staten,
Europa en Azië. Het bedrijf is beursgenoteerd aan Compartiment C van de Euronext Parijs, ISIN-code
FR0000182479. Voor meer informatie: www.archos.com
Kijk ook op Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide/136186653079325.
Volg ons op Twitter: http://twitter.com/archosnews.
Volg ons op YouTube: http://www.youtube.com/user/archosofficial.
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