ARCHOS organizuje “Chase the Bitcoin”
Lov na bitcoiny začína, 3 Septembra 2018
Paríž - utorok 28. augusta 2018 – Fanúšikovia digitálnych mien z celého sveta vo veku od 18 rokov,
ARCHOS vám dáva šancu v súťaži "Chase the Bitcoin" súťažte a vyhrajte jeden Bitcoin!

Francúzsky priekopník spotrebnej elektroniky, ktorý v júli 2018 predstavil svoju prvú hardvérovú
peňaženku, odmení s jedným Bitcoinom osobu, ktorá objaví 24-slovný kód a oznámi ako prvá
výsledok v správnom poradí teamu ARCHOS.
Hra "Chase the Bitcoin", bez povinnosti nákupu, začína v pondelok 3. septembra 2018 o 10:00 hod.
SEČ a končí piatok 19. októbra 2018 o 18:00 SEČ. Nová indícia bude poskytnutá každých 48 hodín
buď na webových stránkach spoločnosti ARCHOS, v sociálnych sieťach alebo prostredníctvom jej
hlavných partnerov.
Kompletné pravidlá "Chase the Bitcoin" budú k dispozícii od piatku 31. augusta na adrese
www.archos.com/chasethebitcoin.
Uložte si udalosť do svojho kalendára a choďte na "Chase the Bitcoin"! Veľa šťastia všetkým!

O ARCHOS Safe-T mini:
ARCHOS Safe-T mini obsahuje:
 Šifrovanú pamäť zo 6-ciferným PIN kódom,
 Open source softvér založený na platforme Trezor, ktorý je
k dispozícii na GitHUB
 Zabezpečenie ukladania repatriovaných kryptografických
aktív po obchodovaní na akúkoľvek preferovanú výmennú
platformu,
 Podporu 75% kryptomien: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin
Gold, Dash, Ether, Ether Classic, Litecoin, ERC20,
 Webovú aplikácia pre jednoduché nastavenie a používanie.
Top 5 dôvodov na nákup zariadenia ARCHOS Safe-T mini:
 ARCHOS Safe-T mini je odolný voči počítačovým vírusom
 Súkromné a obnovovacie kľúče sú uložené v systéme ARCHOS Safe-T mini, offline a preto
nemôžu byť napadnuté.
 Iba sami používatelia vidia zadané údaje na obrazovke OLED ARCHOS Safe-T mini.
 Všetky transakcie musia byť potvrdené hardvérovými tlačidlami ARCHOS Safe-T mini. Preto nie je
možné, aby ich ktokoľvek zmenil.
 V prípade, že používateľ stratí svoj ARCHOS Safe-T mini, môže svoje aktíva zachrániť pomocou
svojho 24-slovného kľúča
ARCHOS safe-T mini je teraz k dispozícii, za cenu 49,99 €. Ak chcete vyskúšať ARCHOS Safe-T
mini, ARCHOS prijíma platbu na svojom internetovom obchode v Bitcoinoch.
Ak chcete sledovať novinky venované zariadeniu ARCHOS Safe-T mini, pripojte sa ku skupine
fanúšikov na Telegrame : https://t.me/ArchosCrypto.

O spoločnosti ARCHOS
ARCHOS, priekopník v oblasti spotrebnej elektroniky, pokračuje v inovácii a revolúcii na trhu
spotrebnej elektroniky. Okrem iného bol francúzsky výrobca známy s úspešným s MP3 HDD
prehrávačom v roku 2000, multimediálnym prehrávačom v roku 2003, tabletami Google Android v roku
2009, pripojeným Smart Home v roku 2014 a PicoWAN, prvou sieťou spolupráce venovanou IO, v
roku 2016. ARCHOS dnes ponúka svoju vlastnú radu tabletov, smartfónov a pripojených objektov na
celom svete. Taktiež predáva a distribuuje inovatívne produkty vysokej hodnoty spojené s trhmi s
tabletmi a smartfónmi: mestská mobilita, inteligentná zábava. So sídlom vo Francúzsku, kanceláriami
v Európe a v Ázii sa spoločnosť ARCHOS stala silným paneurópskym hráčom a podporuje
medzinárodnú expanziu. ARCHOS je kótovaná na oddelení C Eurolist, Euronext Paris, ISIN kód:
FR0000182479.
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