Spoločnosť ARCHOS odhalila svoju rodinu zariadení s
podporou technológie AI
podporujúc Alexa, hlasovú službu Amazon
ARCHOS posúva inováciu na vyššiu úroveň pridaním obrazu k hlasu, pre rozšírené zážitky
s hlasovou službou Alexa, k dispozícií od októbra 2018, štartuje od 99 EUR.

Paríž - Štvrtok 7. júna 2018 ARCHOS kombinuje obraz s hlasom vo svojej škále zariadení s podporou AI, prichádza v štýlových
dizajnoch 5 a 7 palcov a vkladá najlepšie technológie svojho druhu, vrátane mikrofónov
rozpoznávania hlasu a reproduktorov, a rozšírené o hlasovú službu Alexa, Amazon hlasovej služby.
Vytvorený bol tímom dizajnérov ARCHOSu v Paríži, umiestňuje sa ako elegantné zariadenie,
dokončené v ušľachtilých materiáloch, v 5 alebo 7 palcových formátoch.
Model ARCHOS je vybavený displejom s vysokým rozlíšením, zvukovou sústavou, štvorjadrovým
procesorom, pripojením Bluetooth a Wi-Fi, fotoaparátom s rozlíšením 5 MP, dvomi mikrofónmi,
1 500 mAh (5 palcová verzia) alebo 3 000 mAh (7-palcová verzia) batéria.
Prístupný kedykoľvek, tým, že sa pýtate, ARCHOS sa stane nevyhnutným spoločníkom pre:
▪ každodenný život: vizualizácia kalendára, predpovede počasia, recepty na varenie, nákupné
zoznamy a objednávky, časovače a alarmy, otázky a odpovede na novinky a informácie
▪ komunikácia: riadenie video hovorov s rodinou a priateľmi
▪ pripojený domov: kontrolné svetlá, bezpečnostné kamery, vykurovacie alebo klimatizačné
systémy
▪ zábava: hudba, fotografie, videá, hry
ARCHOS poskytuje vynikajúcu úroveň služieb pre každodenné úlohy. Nielenže dáva zoznam
ingrediencií, aby si vytvoril recept "Boeuf Bourguignon", ale tiež navrhne prezeranie on-line
tutoriálov, aby boli dokonale uvarené.

Dostupnosť a ceny
Zariadenia ARCHOS budú k dispozícii od októbra 2018, štartujúce od 99 EUR.
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 smartfónami: 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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