ARCHOS представляє ARCHOS Mate:
сімейство пристроїв з підтримою штучного інтелекту,
які сумісні з Alexa, голосовим сервісом Amazon
ARCHOS Mate встановлює інновації на більш високому рівні – додавши зображення
до голосу для більш розвинутого досвіду з Алекса (голосовим сервісом Амазон).
Початок продажів з жовтня 2018, рекомендована ціна починається з €99.

Париж – Київ: Вівторок, 12 червня 2018 – ARCHOS (АРКОС) поєднує зображення з
голосом у новому продукті ARCHOS Mate (АРКОС Мейт) – сімействі пристроїв що
підтримують АІ (штучний інтелект), будуть випущені у стильному 5-ти та 7-ми дюймовому
дизайні та з використанням технологій, які є кращими у своєму класі, враховуючи мікрофони
для розпізнавання голосу та динаміки, щоб охопити та розширити багатство можливостей
Alexa (Алекса) – голосового сервісу Амазон.
Створений командою дизайнерів ARCHOS в Парижі, ARCHOS Мате позіционується як
елегантний пристрій, виконаний з благородних матеріалів, у двох дизайнах - 5 або 7 дюймів.
ARCHOS Mate має дісплей високої чіткості, високоякісну всенаправлену звукову систему,
чотириядерний процесор, підтримику Bluetooth та Wi-Fi, 5 Мп камеру, два микрофони, 1,500
мАг (5-дюймова версія) або 3,000 мАг (7-дюймова версія) батарею.
Постійно доступний, очікуючи на запитання, ARCHOS Mate буде важливим компаньйоном у
 повсякденному житті: візуалізації календаря, прогнозу погоди, кулінарних рецептів,
списків покупок та замовлень, таймерів та нагадувань, питань та відповідей про новини
та іншої інформації;
 комунікаціях: керування відеодзвінками з родиною та друзями;
 системах розумного будинку: керування світильниками, відеокамерами, системами
опалювання та кондиціонування повітрям;
 розвагах: музиці, фотографії, відео та іграх.
ARCHOS Mate забезпечує високий рівень обслуговування для багатьох щоденних завдань.
Він не тільки дає список інгредієнтів та посуду для створення рецепта "Boeuf Bourguignon",
але також запропонує переглянути онлайн-підручники, щоб він був чудово готовий.

Наявність і ціна
ARCHOS Mate (АРКОС Мейт) буде доступен з жовтня 2018 року за ціною від €99.

Про ARCHOS (АРКОС):
ARCHOS (АРКОС), піонер в області споживчої електроніки, продовжує впроваджувати
революційні нововведення на ринку споживчої електроніки. Крім того, французький виробник
першим на ринку з HDD MP3-плеєром у 2000 році, мультимедійним плеєром у 2003 році,
планшетом на базі операційної системи Google Android в 2009 році, системою Розумний дім,
що підключається, в 2014 році, а також PicoWAN, перша спільна мережа для IoT, у 2016 році.
Сьогодні ARCHOS (АРКОС) розробляє та робить доступними продукти з високою
іноваційною складовою: планшети й смартфони, продукти для дому та IoT (інтернету речей),
міської мобільності та безпеки блокчейнів. Зі штаб-квартирою у Франції, представництвами в
Європі і в Азії, ARCHOS (АРКОС) став сильним загальноєвропейським гравцем і продовжує
свою міжнародну експансію. Акції ARCHOS (АРКОС) котируються в Eurolist, Compartment C,
Euronext Paris, ISIN код: FR0000182479.
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