ARCHOS lanceert nieuwe ELEMENTS-lijn en
introduceert eerste in de serie, de 97 Carbon

De ARCHOS 97 Carbon is de eerste tablet in de ARCHOS Elements-serie, voorzien
van de allernieuwste mobiele technologie in een slank en licht design

Amsterdam, 5 juli 2012 – ARCHOS introduceert de ARCHOS 97 Carbon, de eerste tablet in de nieuwe
ELEMENTS-serie. ARCHOS begint met de lancering van een aantal 7-, 8- en 9,7-inch instapmodellen
die een stijlvol design en een Android-besturingssysteem bieden tegen een scherpe prijs.
De ARCHOS 97 Carbon is uitgerust met de allernieuwste mobiele technologie en een strakke
aluminium coating. Het apparaat weegt slechts 618 gram en is iets meer dan één centimeter dik. Zijn
haarscherpe en heldere IPS-multitouchscreen biedt ongeëvenaarde, levendige kleuren en een
indrukwekkende kijkhoek. Daarnaast heeft ARCHOS de 97 Carbon voorzien van een zeer soepele
interface, een snelle 1 GHz-processor, 1 GB RAM-geheugen en het besturingssysteem Android 4.0
(Ice Cream Sandwich of ICS).

De door Google gecertificeerde ARCHOS 97 Carbon-tablet combineert krachtige hardware met
intuïtieve software en een scherpe prijs. De nieuwe ARCHOS-tablet is beschikbaar vanaf juli 2012
voor de consumentenadviesprijs van 249, 99, euro, inclusief BTW.
“We willen een nieuwe serie tablets introduceren, die niet alleen betaalbaarheid combineert met
een slank design, maar die ook is uitgerust met het beste van Google”, zegt Henri Crohas, oprichter
en CEO van ARCHOS. “Met deze ELEMENTS-serie bieden we onze klanten precies dat. Het is de
perfecte balans tussen hardware, softwareoptimalisatie en content dankzij het Google Playecosysteem.”

Functionaliteiten
9,7-inch 5x multitouchscreen met IPS-technologie.
Google™-gecertificeerd met toegang tot Google Play™ en daarmee tot 600.000 Android*apps. Dit biedt ook toegang tot Gmail™, Google Talk™, Google+™, Google MapsTM en 5 GB
gratis opslagruimte via Google DriveTM.
De ARCHOS 97 Carbon is een compleet multimedia-apparaat geschikt voor Full HD-video
(1080p). Bovendien is de ARCHOS-tablet op de televisie aan te sluiten via de HDMI-poort.
Stijlvol design met hoogwaardige aluminium coating en een dikte van iets meer dan één
centimeter.
Camera aan de voor- en achterkant.
Inclusief 16 GB* intern flashgeheugen, uitbreidbaar via zowel het microSD-slot (dat SDHCkaarten ondersteunt tot 32 GB) als de USB-ingang.
De ARCHOS 97 Carbon heeft Office Suite Viewer voorgeïnstalleerd voor het lezen van Officedocumenten. Daarnaast levert ARCHOS de tablet met een demo van World of Goo, de
populaire puzzelgame, en met News Republic en Brief Me voor het beheren van
wereldnieuws en gepersonaliseerde social media feeds.
Meer informatie over ARCHOS Elements is te vinden op www.ARCHOS.com.
* Android is een gedeponeerd handelsmerk van Google, Inc.

Over ARCHOS
ARCHOS, pionier in de markt voor draagbare audio- en videospelers en nu gespecialiseerd in
Android-tablets, zorgt sinds 1988 voor een revolutie in de consumentenelektronicasector. Het bedrijf
levert Android-tablets, tablet-pc’s en mp3/mp4-spelers. In 2000 introduceerde ARCHOS de Jukebox
6000, de eerste mp3-speler met een harddisk. In 2003 lanceerde het bedrijf de eerste draagbare
multimediaspelers met mogelijkheden voor tv-opnamen. Vanaf 2006 rust ARCHOS spelers uit met
WiFi en in 2007 volgden touchscreens. In 2008 had het bedrijf een primeur met de eerste Internet
Media Tablets. De eerste Android-tablets volgden in 2009. 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.
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