ARCHOS dezvăluie familia Mate
a dispozitivelor bazate pe Inteligență Artificială
ce suportă Alexa, serviciul de voce al Amazon
ARCHOS Mate duce inovația la un nivel mai înalt prin adăugarea imaginii la voce, pentru
experiențe extinse cu Alexa, serviciul de voce al Amazon, începând din octombrie 2018, cu
prețuri ce pornesc de la 99 € și 99 $.

Paris – Marți, 12 Iunie, 2018 – ARCHOS combină imaginea cu vocea in gama sa de dispozitive cu
tehnologie AI, ce vin în design elegant de 5 și 7 inch și încorporează cele mai bune tehnologii ale
speciei, inclusiv microfoane pentru recunoaștere vocală și difuzoare, pentru a îmbrățișa și extinde
bogăția vocii lui Alexa, serviciul de voce al Amazon.
Creat de echipa de designeri ARCHOS din Paris, Mate se plasează ca un dispozitiv elegant,
realizat din materiale nobile, în formate de 5 sau 7 inch.
ARCHOS Mate vine cu un ecran de înaltă definiție, un sistem de sunet omnidirecțional de înaltă
fidelitate, un procesor quad-core, o conexiune Bluetooth și Wi-Fi, o cameră de 5 MP, două
microfoane, o baterie de 1.500 mAh (versiunea de 5 inch) sau 3.000 mAh (versiunea de 7 inch).
Accesibil oricând, doar prin cerere, ARCHOS Mate va deveni partenerul esențial pentru:
 viața de zi cu zi: vizualizarea calendarului, previziuni meteo, rețete de gătit, liste și comenzi de
cumpărături, timere și alarme, întrebări și răspunsuri despre știri și informații
 comunicare: gestionare apeluri video cu familia si prietenii
 casă conectată: controlând lumini, camere de supraveghere, sisteme de încălzire sau de aer
condiționat
 divertisment: muzică, poze, videoclipuri, jocuri
ARCHOS Mate oferă un nivel superior al serviciilor pentru multe sarcini zilnice. Acesta nu numai
că oferă lista de ingrediente și ustensile pentru a realiza rețeta "Boeuf Bourguignon", dar va
sugera, de asemenea, vizionarea de tutoriale online de a o găti perfect.

Disponibilitate și prețuri
Dispozitivele ARCHOS Mate vor fi disponibile din luna octombrie 2018, cu prețuri începând de la
99 € și 99 $.

Despre ARCHOS
ARCHOS, un pionier în domeniul electronicii de larg consum, continuă să inoveze și să
revoluționeze piața de electronice de consum. Printre altele, producătorul francez a fost primul cu
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 o linie proprie de tablete, smartphone-uri și obiecte conectate la nivel
mondial. De asemenea, comercializează și distribuie produse inovatoare de mare valoare asociate
piețelor de tablete și smartphone-uri: mobilitate urbană, divertisment inteligent. Cu sediul în Franța,
birouri în Europa și în Asia, ARCHOS a devenit un puternic jucător pan-european și își continuă
expansiunea internațională. ARCHOS este cotat pe Compartimentul C al Eurolist, Euronext Paris,
Cod ISIN: FR0000182479.
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