ARCHOS introduceert nieuwe Titanium
Smartphones, boordevol functies tegen een
betaalbare prijs

De Google gecertificeerde Titanium smartphones zijn voorzien van multi-touch
display, dualcore processors, dual SIM-ondersteuning, krachtige batterij, HSPA +
en meer
DENVER, Colorado - 17 oktober 2013 - ARCHOS, pionier in Android™-producten, brengt in samenwerking
metMediaTek de ARCHOS Titanium smartphones op de markt, met vier volledig uitgeruste mid-range
smartphones met betaalbare prijzen vanaf € 99,-. De ARCHOS Titanium smartphones hebben een stijlvol
en slank ontwerp. De ARCHOS Titanium smartphones zijn voorzien van hoogwaardige schermen met
ruime kijkhoeken, dual sim support met HSPA + snelheden voor volledige flexibiliteit en een 5 MP camera
voor het vastleggen van de perfecte foto. Ze zijn door Google gecertificeerden zijn voorzien van Android
4.2.2 JellyBean. Hierdoor heeft iedereen toegang tot de populaire mobiele toepassingen van Google en
volledige toegang tot de Google Play store.
De ARCHOS Titanium Smartphones zijn uitermate geschikt voor dagelijks gebruiken bieden de beste
gebruikerservaring met rijke en levendige kleurenschermen en de beste technologie. Gebruikers hebben
nu de flexibiliteit om hun telefoon zowel persoonlijk als zakelijk te gebruiken dankzij dual sim
ondersteuning. Deze smartphones maken het dagelijks leven eenvoudiger door de toegang tot meer dan
een miljoen apps via de Google Play Store en met de krachtige batterij is hij langer dan een dag te
gebruiken.

"Onze nieuwe Titanium smartphones maken het dagelijks leven gemakkelijker door alles wat je nodig
hebt te verpakken in een krachtige uitgebreide telefoon met een prijs, die moeilijk te verslaan is", zegt
LoicPoirier, CEO van ARCHOS. "Dankzij onze nieuwe samenwerking met MediaTek en hun steun, zijn we
in staat om een scala van simlock vrije telefoons tegen betaalbare prijzen aan te bieden zonder verlies
van belangrijke functies."
"MediaTek is verheugd dat Archos voor de MT6572 3G +-platform heeft gekozen als basis voor zijn
nieuwe Titanium smartphones," zegt SiegmundRedl, Vice President en General Manager Corporate
Marketing, Europa bij MediaTek. "De MT6572 integreert in een enkele oplossing een krachtige 3G +
dualcore processor met geavanceerde Wi-Fi, GPS, Bluetooth en FM-functionaliteit. Door dit te
combineren met ondersteuning voor 3D-graphics, HD-compatible video en MediaTekMiravision scherm
beeldverwerkingstechnologie, biedt de MT6572 in de Archos Titanium smartphones een uitstekende
gebruikerservaring".
Elke smartphone omvat belangrijke functies, zoals:


Dual Core CPU's: De ingebouwde dualcore CPU zorgt voor een krachtige smartphone die uw
sociale netwerken, surfen op het web, gaming en app ervaring maximaliseren



Dual SIM: Eindelijk een smartphone die de gebruiker maximale flexibiliteit biedt bij het beheren
en meerdere providers tegelijk mogelijk maakt



5 Mega Pixels Camera aan de achterzijde:Elke smartphone heeft een hoge resolutie camera
met autofocus en flitser om elk foto-waardig moment perfect vast te leggen



3G-connectiviteit H + (21 Mbps): Beleef snelle downloads en browse sneller op het internet,
ongeacht waar je bent



Micro SD-slot: Geniet van een grote opslagcapaciteit met de ingebouwde micro SD-slot en 15
GB gratis Google Drive (cloud opslag)



Lange levensduur batterij: Bij normaal gebruik is het niet noodzakelijk om elke dag de oplader
mee te nemen.



Google gecertificeerd: Biedt gebruikers toegang tot alle Google-diensten, waaronder Google
PlayTM, Google Mobile Services en meer dan een miljoen apps.



A-GPS : Gebruikers kunnen alle Europese kaarten gratis downloaden waardoor de noodzaak om
een auto navigatie system overbodig is.

Technische specificaties
ARCHOS 40 Titanium

ARCHOS 45 Titanium

ARCHOS 50 Titanium

ARCHOS 53 Titanium

Scherm grootte

4"

4.5"

IPS 5.0"

5.3''

Resolutie

800x480 (WVGA)

854x480 (FWVGA)

960x540 (qHD)

854x480 (FWVGA)

Dual Sim

Ja

Ja

Ja

Ja

Datasnelheid

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

HSDPA 21 Mbps /
HSUPA 5,76 Mbps

Operating System

Android 4.2.2 "JellyBean"

Android 4.2.2 "JellyBean"

Android 4.2.2 "JellyBean"

Android 4.2.2 "JellyBean"

CPU

MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz MT 6572 Dual-Core 1,3 Ghz

Opslag

4 GB

4 GB

4 GB

4 GB

RAM

512 mb

512 mb

512 mb

512 mb

Camera

5 MP Autofocus + LED flash 5 MP Autofocus + LED flash 5 MP Autofocus + LED flash 5 MP Autofocus + LED flash

Uitbreidbaargeheugen Ja Micro SD card

Ja Micro SD card

Ja Micro SD card

Ja Micro SD card

Gewicht

124g

152g

160g

200g

Afmeting(LxBxH)

125*65*8.5mm

133.8x68.2x10mm

144.5x73.7x9.9mm

152.7x76.6x10.05mm

Battery

1500 mAh

1680mAh

2100mAh

2500mAh

GPS

Ja met A-GPS

Ja met A-GPS

Ja met A-GPS

Ja met A-GPS

Wifi / BT

Ja

Ja

Ja

Ja

Prijs

99.99€

129.99€

149.99€

159.99€

Voor meer informatie over de ARCHOS Titanium Smartphone Range bezoek www.ARCHOS.com.
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.
Kijk ook op Facebook:http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide/136186653079325.
Volg ons op Twitter: http://twitter.com/archosnews.
Volg ons op YouTube: http://www.youtube.com/user/archosofficial.
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