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Archos Connected Home: een open systeem, voor iedereen
Voortbedurend op het Smart Home succes, heeft het Franse merk Archos besloten om haar
technologie open te zetten aan de normen van de markt: eenvoudig, duidelijk en toegankelijk
voor iedereen.
"We zijn in een tijdperk waarin we alles onder controle willen hebben. Onze thuissituatie staat
centraal in deze trend. Het maakt niet uit of we op het werk zijn of ergens anders, we willen
weten wat er thuis gebeurt en we willen in staat zijn om het te beheren. Met het ARCHOS open
Smart Home-systeem, wil Archos een toonaangevende speler in het huis van de toekomst
zijn", zegt Loic Poirier, CEO van Archos.

Connected Home nu met open 433MHz standaard
Met de 433MHz technologie wordt de Archos Smart Home een echt mission control center
voor de Connected home, compatible met grote merken in de markt, zoals Somfy, DI.O
Chacon, Blyss, Otio, Conrad, etc.

Dankzij de nieuwe "Leer & Control" functie, kunnen gebruikers al hun aangesloten
woonaccessoires met hun tablet of smartphone beheren: luiken, garagepoorten, stekkers,
lampen, enz. Vanaf overal in de wereld is het mogelijk om accessoires te koppelen om op
die manier de domotica nog eenvoudiger te maken.

Stream wat er in uw woonkamer gebeurt
Nu Archos de Smart Home opent, is deze compatibel met
Foscam camera's, één van de marktleiders in IP-camera's
welke gebruikers hun video direct op hun smartphone of
tablet laat streamen.

Gebruikers zijn in staat om functies van hun IP-camera's
(HD-video, infrarood nachtzicht, bewegingsdetectie, 360
graden beweging, enz.) toe te voegen in de Smart Home en
daar koppelingen mee te maken. Bijvoorbeeld: het openen
van een deur activeert een video opname die gestreamd
wordt naar een smartphone.

Tweet het licht aan !
Naar aanleiding van de behoefte aan nog meer inter-connectiviteit tussen de connected
objecten, sociale netwerken en andere apps, heeft ARCHOS haar tablet en de SmartHome
toepassing opengesteld voor IFTTT (het populaire online-systeem, die het mogelijk maakt
dat eenvoudige opdrachten "Als dit, dan is dat" door iedereen gemaakt kunnen worden).
Met IFTTT kunnen gebruikers veel gebruikte taken
automatiseren.
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thermostaat aan wanneer de gebruiker thuis komt of zet
het licht aan met je Twitter-account !

Een smart home, voor iedereen vanaf € 99,99
Waar concurrenten ingewikkelde systemen met hoge prijskaartjes op de markt brengt, heeft
Archos besloten om deze mogelijkheid voor iedereen bereikbaar te maken. De Stand-Alone
Smart Home Tablet is verkrijgbaar voor € 99,99.

ARCHOS en accessoires van derden worden afzonderlijk verkocht.

Voor meer informatie over ARCHOS en het hele assortiment van connected objects, bezoek
ons
tijdens de CES 2015 in Sands Expo Hall AC, Booth 70437 of op www.ARCHOS.com

Over ARCHOS
ARCHOS, pionier in de markt voor draagbare audio- en videospelers en nu gespecialiseerd in
AndroidTM –tablets en -smartphones, zorgt sinds 1988 voor een revolutie in de
consumentenelektronicasector. Vandaag de dag biedt het bedrijf zijn eigen lijn met Androidtablets en -smartphones en ook een complete lijn met OEM-apparaten. In 2008 introduceerde
ARCHOS de eerste generatie Internet Tablets. De eerste Android-tablets volgden in 2009. In
2013 kwam het bedrijf met de eerste generatie van zijn smartphones in de ARCHOS Platinumserie. ARCHOS heeft kantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Het bedrijf is
beursgenoteerd aan Compartiment C van de Euronext Parijs, ISIN-code FR0000182479. Voor
meer informatie: www.archos.com/nl.
Connect met ons op Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide

Volg ons op Twitter: https://twitter.com/archosnews
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