ARCHOS uvedie Safe-T Touch
prvú hardvérovú peňaženku pre krypto-aktíva
zo zabudovanou bezpečnostnou platformou.
Paríž - Utorok 25. septembra 2018 - Spoločnosť ARCHOS oznámila, uvedenie hardwarovej
peňaženky Safe - T Touch dostupnej od januára 2019. Ide prvú bezpečnú hardvérovú peňaženku
s dotykovým displejom, operačným systémom Android a integrovanou platformou služieb pre
zákazníkov pracujúcich s kryptomenami.
"Chceme sprístupniť krypto-meny, informácie o nich, uľahčiť a zabezpečiť výmeny kryptomien s
cieľom ponúknuť používateľom riešenie na kľúč", hovorí Loic Poirier, generálny riaditeľ spoločnosti
ARCHOS.

Kryptomenám je stále tažko porozumieť
Verejnosť zatiaľ neprijala kryptomeny z týchto dôvodov:
 Ako nakupovať kryptomeny, ako ich vymieňať za iné kryptomeny alebo ich
previesť na euro?
 Ako zistiť transakčné poplatky, ktoré sa majú zaplatiť?
 Ktoré platformy používať? Ako ochrániť proti kybernetickej kriminalite?
 Ako maximalizovať návratnosť investícií pri spustení nových kryptomien?
 Ako skontrolovať všetky transakcie z jedného portfólia a využívať ďalšie
služby?

Spoločnosť ARCHOS navrhla Safe-T Touch na zodpovedanie všetkých otázok s tým, že ponúka
100% integrované riešenie:

ARCHOS Safe-T Touch je plne zabezpečená
Harwarová peňaženka bola navrhnutá v spolupráci s Prove & Run.
Zariadenie obsahuje vysoko zabezpečenú oblasť určenú na vykonávanie
špecifických transakcií, izolovanú od operačného systému Google Android,
vďaka technológii ProvenCore poskytuje peňaženka bezkonkurenčnú úroveň
zabezpečenia.
Využíva čítačku odtlačkov prstov na overenie svojho držiteľa. Prístroj nie je
nikdy priamo pripojený k internetu: synchronizuje sa iba so zabezpečeným
pripojením Bluetooth na výslovnú žiadosť jeho vlastníka

ARCHOS Safe-T Touch bude zariadenie všetko v jedom:
Safe-T Touch má dotykový displej, poskytne ekosystém, ktorý umožní
využívať plnú škálu služieb: ako iniciovať a prijímať transakcie, kontrolovať zostatky a vývoj mien a
tiež vymieňať kryptografické aktíva.

Perspektíva
Oficiálne uvedenie hardwarovej pňaženky ARCHOS Safe-T Touch sa uskutoční na CES 2019 (8. 11. januára 2019 v Las Vegas, USA).
Spoločnosť ARCHOS sa domnieva, že urýchli propagáciu hardwarovej peňaženky Safe-T Touch a
jej platformy integrovaných služieb smerom ku komunite obchodníkov a fanúšikov kryptomien, a to
vytvorením inovatívneho náborového programu v rámci organizácie ICO.
Ak chcete sledovať novinky venované rodine riešení ARCHOS Safe-T, pripojte sa k nasledujúcej
skupine : 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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