ARCHOS G9-tablets presteren nog beter met ‘Ice Cream
Sandwich’-update 4.0.3 voor Android
Update wereldwijd te installeren via internet
Amsterdam, 8 maart 2012 – ARCHOS stelt de nieuwste versie van het besturingssysteem Android
beschikbaar voor ARCHOS G9-tablets. Deze Android 4.0.3-update staat ook wel bekend als ‘Ice Cream
Sandwich’ en voegt enkele bijzondere functies toe.
De ‘Ice Cream Sandwich’-update voegt diverse unieke opties toe aan ARCHOS G9-tablets. Zo bekijk je
nu video’s in 1080p-kwaliteit en download je beschrijvingen en ondertitels voor films en tvprogramma’s automatisch. Daarnaast wissel je draadloos bestanden uit tussen je tablet en computer
of DLNA-televisie. Ook geniet je op de ARCHOS G9 van 3D-video dankzij de ondersteuning van
MKV3D-bestanden. Verder biedt de update een verbeterde bestandsmanager met volledige
ondersteuning
voor
‘drag-and-drop’
en
Ethernet
USB-dongels.
De
ARCHOSafstandsbedieningsapplicatie stelt je in staat je tablet te besturen met elk ander Android-apparaat.
Android 4.0 biedt alles waar je als Android-liefhebber zo van houdt, alleen dan beter: nog sneller
internetten, eenvoudig multitasken, uitgebreide notificaties, aanpasbare homeschermen, in grootte
verstelbare widgets en een verbeterde social media-integratie. Bovendien communiceer en deel je
met de ‘Ice Cream Sandwich’-update nog eenvoudiger en beter. Dit onder meer door een verbeterde
tekstinvoer en spellingcheck. Ook bestuur je de tablet nu via spraak, zijn afbeeldingen nog beter
weer te geven en heeft de Gallery-app een nieuw jasje gekregen en een optie om foto’s te bewerken.
Door de Google-certificatie profiteert de ARCHOS G9-serie voortdurend van alle Google™ Apps, zoals
Gmail™, Google Maps™ en Google Talk™. Daarnaast bieden de tablets toegang tot de volledige
Android Market met daarin meer dan vierhonderdduizend apps.
De upgrade is ‘over-the-air’ (OTA) te downloaden door in het notificatiescherm rechtsonder op de
letter A te klikken. De tablet downloadt de ‘Ice Cream Sandwich’-update dan automatisch naar je
tablet.

####
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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