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ARCHOS vindt "Fusion Storage" uit en kondigt de eerste
tablet aan met 256 GB
Amsterdam, maandag 2 maart 2015- ARCHOS, het Franse consumenten elektronica merk
presenteert op de MWC in Barcelona haar nieuwste innovatie op opslaggebied “ FUSION
Technologie”. Deze revolutionaire ontwikkeling combineert naadloos het geheugen van elke Micro
SD-kaart met de interne opslag van een tablet. Voor degenen die nog meer opslagruimte willen
hebben, annonceert ARCHOS zijn complete lijn Magnus tablets met maximaal 256 GB aan interne
opslag.

Fusion Storage ontwikkeld door ARCHOS
Met deze revolutionaire technische oplossing, uniek voor een Smartphone en tablet fabrikant,
optimaliseert ARCHOS data opslag door het combineren van het interne geheugen met externe micro
SD-kaart geheugen.
Door het toevoegen van het geheugen van de micro SD-kaart aan die van het interne geheugen van
de tablet ontstaat er transparantie. Daarnaast is ARCHOS Fusion-opslag snel, migreert het
automatisch de gegevens en door het optimaliseren van de opslag ontstaat er aanzienlijke extra te
installeren ruimte voor apps en games, alsook meer opslagruimte voor media en grote bestanden.
ARCHOS Fusion-opslag is beschikbaar op de nieuwe Archos tablets en smartphones (met inbegrip
van de komende Magnus tablets), als ook door OTA-update op geselecteerde modellen die reeds
beschikbaar zijn.

De Magnus Range - tot 256 GB aan
intern geheugen
Met de lancering van de allereerste Android Tablet met
256 GB intern geheugen gaat ARCHOS terug naar zijn

roots - enorme opslag op uitmuntende tablets. ARCHOS laat mechanische ultrasnelle
flashgeheugens vallen.
Met een intern geheugen van respectievelijk 256 GB en 128 GB geven de ARCHOS 94 Magnus en
ARCHOS 101 Magnus Plus haar gebruikers een verbazingwekkende HD en media-ervaring zonder
dat ze zich ooit nog zorgen hoeven te maken over voldoende opslagruimte voor hun apps, games
en media content.
De ervaring is compleet en in HD of je nu kijkt naar een HD film of surft op het web of een game
speelt in HD. De ARCHOS 101 Magnus Plus en 94 Magnus zijn ook nog eens voorzien van een
super krachtige Cortex A17 Quad-Core processor waardoor apps en games soepel afspelen en die
tegelijk zorgt voor een nog langere batterijduur van deze superdunne tablets.

De ARCHOS 101 Magnus Plus 128 GB is beschikbaar per april 2015 voor € 299.
De ARCHOS 94 Magnus 256 GB is ook beschikbaar in april 2015 voor € 299 exclusief via de
archos.com online shop.
ARCHOS annonceert ook de ARCHOS 101 Magnus - de eerste tablet met 64 GB intern geheugen
voor € 169,99.

Technische specificaties

Operating systeem
CPU
GPU
Scherm
RAM
Intern geheugen
Camera
Micro SD
Overig
Batterij
Afmeting en gewicht
Prijs

ARCHOS 101 Magnus

ARCHOS 94 Magnus
Android 4.4 KitKat

ARCHOS 101 Magnus +

Mediatek MT8127
Quad core 1.3GHz

Quad-core Rockchip RK 3288
ARM Cortex A17@ 1.8 GHz

Quad-core RK 3288 ARM
Cortex A17@ 1.8 GHz

Mali450 MP4
10.1’’ IPS Like 1024x600
1GB
64GB
VGA Front / 2MP back

MaliT764
MaliT764
9.4’’ IPS HD 1280x800
10.1’’ IPS 1920x1200
1.5GB
2GB
256GB
128GB
VGA front / 5MP back
2MP front / 5MP back
JA – tot 128GB
Bluetooth / Wifi / GPS / Mini HDMI

4000mAh
262x156x12mm /550gr
169.99€

6400mAh
240x10x172mm / 570gr
299.99€

7000mAh
240x10x172mm / 570gr
299.99€

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 Android-tablets en -smartphones en ook een complete lijn met
OEM-apparaten. In 2008 introduceerde ARCHOS de eerste generatie Internet Tablets. De eerste Androidtablets volgden in 2009. In 2013 kwam het bedrijf met de eerste generatie van zijn smartphones in de
ARCHOS Platinum-serie. 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
Google, Android, Google Play zijn trademarks van Google Inc.
###
Pers contact:
Claudia Meijer
+31 (0)651789999
meijer(at)archos.com
Bénédicte Ernoult (Ernoult@archos.com)
Mathieu Corradini (corradini@archos.com

