Kraków, 22 grudnia 2014

Archos Smart Home – kontrola i łatwe zarządzanie sprzętami
domowymi z poziomu smartfona
Firma ARCHOS, pionier na rynku urządzeń z systemem Android, wprowadza nowy system
do zarządzania inteligentnymi urządzeniami wraz z centralką umożliwiającą kontrolę z
poziomu smartfona lub tabletu.
Żyjemy w czasach, w których chcemy mieć nad wszystkim kontrolę. Przebywając w
pracy, czy gdziekolwiek poza domem, lubimy wiedzieć co się w nim dzieje i dodatkowo
mieć na to wpływ. Dzięki systemowi ARCHOS Smart Home zrobimy krok w kierunku
inteligentnych domów przyszłości. - mówi Loic Poirier, CEO firmy ARCHOS.

Częstotliwość 433MHz dla wszystkich
Urządzenie zarządzające systemem ARCHOS Smart Home łączy sprzęty bezprzewodowo
w częstotliwości 433MHz, dzięki czemu pozwala na obsługę szerokiej gamy
podłączonych do systemu sprzętów. Dodatkowo, system współpracuje z kluczowymi na
rynku producentami wyposażenia wnętrz i inteligentnych urządzeń takimi jak Somfy,
Legrand czy Bliss. Dzięki nowej funkcji „Learn & Control” użytkownicy mogą kontrolować i
zarządzać działaniem między innymi rolet zewnętrznych, bramy garażowej, wtyczek czy
lamp z poziomu smartfona lub tabletu z każdego miejsca na świecie lub połączyć
urządzenia w jeden wspólny system dla łatwiejszej obsługi podłączonych sprzętów
domowych.

Oglądaj na smartfonie co się dzieje w Twoim salonie
ARCHOS Smart Home jest kompatybilny z kamerami do
monitoringu marki FOSCAM – liderem na rynku kamer IP, co
pozwoli

użytkownikom

na

bezpośrednie

przesyłanie

nagranego obrazu na smartfon lub tablet. Użytkownicy będą
mogli dodać funkcje swojej kamery IP (jakość HD, tryb
nocny, detekcję ruchu, 360-stopniowy zakres obrazu itp.) w
programie Smart Home, który stworzyć można za pomocą
prostej w obsłudze aplikacji o tej samej nazwie. W takim
programie możliwe jest np. ustawienie automatycznego
rozpoczęcia nagrywania przy otwarciu się drzwi do domu, a
obraz przesyłany jest strumieniowo na smartfon.

Włączaj światło przez Twittera
Aby jeszcze bardziej połączyć inteligentne urządzenia ze sobą, z kanałami social media
czy aplikacjami, ARCHOS zintegrował centralkę zarządzającą i aplikację SmartHome z
IFTTT – popularnym systemem online do tworzenia prostych formuł typu “jeżeli…to…” dla
wybranych urządzeń i kanałów online.
IFTTT pozwala zautomatyzować powtarzalne zadania
np.

umożliwia

właczenie

się

termostatu

po

przekroczeniu progu domu przez użytkowanika lub
włączenie światła poprzez konto na Twitterze.

Inteligentny dom na każdą kieszeń
Firma ARCHOS postawiła na upowszechnienie się rozwiązań, jakie oferuje inteligentny
dom, proponując przyjazny, prosty w obsłudze i niedrogi system. Urządzenie
zarządzające ARCHOS Smart Home Gateway dostępne jest w cenie 399 zł.
Wszelkie akcesoria innych firm są sprzedawane oddzielnie.

Więcej informacji o całej gamie Inteligentnych Urządzeń marki ARCHOS będzie można
uzyskać odwiedzając stanowisko firmy ARCHOS na targach CES 2015 w Centrum
Kongresowym Sands Expo, stanowisko 70437
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O firmie ARCHOS
ARCHOS jest pionierem rynku przenośnego sprzętu audio i wideo. Założona w 1988 francuska
firma specjalizuje się obecnie w produkcji tabletów i smartfonów opartych na systemie Android
oraz oferuje szeroką gamę produktów OEM. W 2000 ARCHOS wprowadził Jukebox 6000 –
pierwszy odtwarzacz MP3 z twardym dyskiem. W 2008 w portfolio producenta pojawiły się
pierwsze tablety internetowe, a rok później zadebiutował pierwszy na rynku tablet z Androidem. W
2013 ARCHOS zaprezentował smartfony nowej generacji z serii Platinum. ARCHOS posiada biura
w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Firma jest notowana na giełdzie Euronext, a jej akcje
widnieją na liście papierów wartościowych Eurolist (Compartment C, ISIN CodeFR0000182479).

