ARCHOS Access 57 4G:
primul smartphone de 5.7 inci în format 18:9
sub 80 de euro

București, 23 august 2018 – ARCHOS, jucător european major în domeniul produselor electronice
de larg consum, anunță astăzi lansarea telefonului ARCHOS Access 57 4G. Noul smartphone
răspunde nevoilor utilizatorilor care își doresc un dispozitiv într-un corp rezistent, cu un software rapid,
la un preț accesibil. ARCHOS Access 57 4G va fi disponibil din octombrie 2018, începând de la 79,99
euro.
ARCHOS Access 57 4G are un ecran de 5.7 inci FWVGA+, cu rezoluție de 960x480 într-un format
18:9, pentru vizionarea în culori vibrante a paginilor web, a fotografiilor, dar și a fișierelor video, în
orice moment al zilei. Pentru efectuarea sarcinilor zilnice, dispozitivul este echipat cu un procesor
quad-core, cu o memorie RAM de 1 GB și o capacitate de stocare internă de 16 GB, extensibilă până
la 64 GB prin card Micro SD.
În ceea ce privește sistemul de operare al ARCHOS Access 57 4G, terminalul rulează ediția Google
Android Oreo Go, cu o viteză optimizată de lansare a aplicațiilor, versiuni exclusive de dimensiuni
reduse ale aplicațiilor incluse, îmbunătățiri în scanarea și stergerea datelor de stocare, dar și
performanță în economisirea resurselor, oferind utilizatorilor o experiență completă la fiecare utilizare
a dispozitivului.
Noul smartphone include, într-un corp compact, toate caracteristicile esențiale: două camere,
respectiv o cameră principală de 8 MP și o cameră secundară, poziționată pe partea din față, de 2
MP, dar și de o baterie de 2.400 mAh pentru utilizarea adecvată a dispozitivului pe toată durata zilei.
Mai mult, ARCHOS Access 57 4G dispune de o mare varietate de porturi, sloturi și senzori, printre
care 2 porturi Nano SIM, Bluetooth, GPS, mufă pentru căști și senzor 3D G.

Disponibilitate și preț:
Dispozitivul ARCHOS Access 57 4G va fi disponibil la nivel european din octombrie 2018, pe
www.archos.com, dar și pe rafturile partenerilor de distribuție ARCHOS, începând de la 79,99 euro.
ARCHOS Access 57 4G va fi prezentat pentru prima dată la IFA 2018, între 31 august și 5
septembrie, IFA Next, Hala 26, Stand 202.

ARCHOS Access 57 4G
Specificații tehnice
Hardware
CPU: Quad core @ 1.4 GHz
GPU: Mali T820
RAM: 1 GB
Capacitate internă de stocare: 16 GB
Capacitate de stocare extensibilă: Micro SD
Dimensiuni și greutate: 157 * 75 * 10.2 mm – 171 g
Ecran
Dimensiune diagonală: 5.7 inches
Rezoluție: FWVGA+ - 960 x 480
Tipul tehnologiei: TN – 2.5D curved
Software
Sistem de operare: ediția Google Android 8.1 Oreo Go
Magazin aplicații: Google Play Store
Browser de internet: Google Chrome
Asistent vocal: Google Assistant Go
Aplicații Google: Gmail Go, Maps Go, Youtube Go, Drive, Play Music, Photos,
Calendar, Play Movie, Duo, Contacts, Messages
Tehnologii Wireless
Plasare și tip SIM: 2x Nano SIM
2G: 850/900/1800/1900 MHz
3G: 900/2100 MHz
4G: 800/1800/2600 MHz
Rată date: 150/50 Mbps in 4G, 42/11 Mbps in 3G
WiFi: b/g/n
Afișaj direct WiFi
Bluetooth: 4.2 + LE
GPS and Glonass
FM radio
Camera
Cameră secundară: 2 MP * FF
Cameră principală: 8 MP * AF
Înregistrare video: 1080 @ 30 fps
Putere
Dimensiuni baterie: 2,400 mAh – Lion – Detașabilă
Greutate baterie: 50 g
Durata de viață a bateriei: 80 ore / standby – 15 ore / timp de convorbire
Adaptor de încărcare: 5V – 600 mA – Micro USB
Porturi și senzori
Difuzoare
Audio-out: Mini jack 3,5 mm
Microfon
Senzor de proximitate
Senzor 3D G
Micro USB

Despre ARCHOS
Compania ARCHOS a fost înființată în 1989 de Henri Crohas. Producătorul francez a fost printre primii care a
lansat un player MP3 HDD în 2000, un player multimedia în 2003, tablete Google Android în 2009, o conexiune
Smart Home în 2014 și PicoWAN, prima rețea de colaborare dedicată IoT, în 2016. Astăzi, ARCHOS oferă
propria linie de tablete, smartphone-uri și obiecte conectate la nivel mondial. De asemenea, compania
comercializează și distribuie produse inovatoare de înaltă valoare asociate cu piețele de tablete și smartphoneuri: mobilitate urbană, divertisment inteligent. Cu sediul în Franța, birouri în Europa și în Asia, ARCHOS a
devenit un puternic jucător pan-european, cu expansiune continuă pe plan internațional.

