ARCHOS PC Stick: Een computer voor onderweg

Amsterdam, 25 juni 2015 – Vandaag onthult het Franse merk ARCHOS de nieuwe PC Stick
die de kracht van een personal computer herbergt in een compacte HDMI- drive.
“De wereld strijdt steeds om de kleinste computer te bouwen en ARCHOS biedt er nu één klein
genoeg om in een zak te passen voor minder dan € 100, zegt Loic Poirier, CEO van ARCHOS.

Zakformaat en zeer krachtig
Door het aansluiten van de ARCHOS PC Stick
aan een scherm met een HDMI-in, zoals een
televisie, hebben de gebruikers in een fractie van
een seconde een volledige computer bij de
hand. Toetsenborden, muizen en andere
accessoires zijn ook direct aan te sluiten met de
PC Stick via Bluetooth of USB poort. Keyboard
toepassingen of spel controles op Windows,
Android of iOS smartphones en tablets zijn ook
aansluitbaar, waardoor deze elke smartphone of tablet in een toetsenbord compatibel maken
met de ARCHOS PC Stick. De ARCHOS PC Stick is goed voor het volledige aanbod van
computermogelijkheden en dit alles in de grootte van een luciferdoosje.

Laatste tech met Windows 10
De ARCHOS PC Stick draait op Windows 10, de nieuwste Windows-technologie. Microsoft
Office-toepassingen zijn vooraf geïnstalleerd op de ARCHOS PC Stick waaronder Word Mobile,
Excel Mobile en PowerPoint Mobile.
Gebruikers zullen ook genieten van Cortana,
de Windows persoonlijke assistent, evenals
de volledige Windows 10 Store voor toegang
tot applicaties die het product kunnen
aanpassen en verbeteren. Voor het eerst in
de geschiedenis van Windows, worden
meerdere desktops ondersteund.
De ARCHOS PC Stick beschikt over een
Intel quad-core processor en Intel HD
Graphics, 2 GB geheugen, 32 GB aan
opslagruimte, en een micro-SD kaartslot
mocht extra opslag nodig zijn.
De ARCHOS PC Stick is echt een computer voor onderweg en past zich aan vele connectiviteit
behoeften. Het zijn uw data, uw toepassingen en uw leven onderweg. De ARCHOS PC Stick is
beschikbaar vanaf Back to School vanaf € 99,99. Voor meer informatie over de ARCHOS producten, kunt
u terecht op onze website: www.archos.com
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ARCHOS PC STICK
Elk scherm met HDMI-in
Windows 10
Intel® Atom™ Processor Z3735F / Quad-Core @
1.33 GHz
Intel HD Graphic(Gen7) / Dual-Core
2 GB
32 GB
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Wifi, RF, Bluetooth Smart Ready (4.0)Micro USB,
USB
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113x37,6x14mm, 60g
€ 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 Android-tablets 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.
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