London UK, 2 januari 2015

CES 2015
ARCHOS versterkt haar 4G assortiment!
ARCHOS, een pionier in Android ™ producten, onthult haar nieuwe range 4G tablets en
smartphones op de CES 2015. Met de evolutie van mobiele technologie en 4G blijft
ARCHOS innovatieve antwoorden geven aan consumenten die hoge prestaties aan
smartphones en tablets stellen voor een betaalbare prijs.

Het nieuwe assortiment van ARCHOS biedt een uitgebreid aanbod van hoge kwaliteit
en geweldige prestaties smartphones en tablets 4G vanaf € 119,99.

Archos Diamond: de beste 4G-smartphone ooit onder de € 250,-

De ARCHOS Diamond combineert een
strak design met 4G compatibiliteit. De
Diamond is uitgerust met een octa-core
processor, 16 GB intern geheugen en 2 GB
RAM, een 16 MP camera en een 5 inch Full
HD IPS scherm. Gebruikers kunnen zo
optimaal kunnen genieten van games of
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High end smartphone voor € 249,Voorheen werd het prijssegment tot € 250,- gedomineerd door entry-level handsets
met basisfunctionaliteit, nu heeft ARCHOS een uitgebreid aanbod van uitstekende
smartphones in deze categorie en biedt hierdoor een scherp aanbod voor iedereen.

“In 2014 hadden consumenten geen toegang tot high end smartphones onder de €
600,- aldus Loic Poirier, CEO of ARCHOS. “Met de ARCHOS 50 Diamond bieden we
vergelijkbare high end technologie maar maken we het toegankelijk voor alle
consumenten”.

Een zeer uitgebreide 4G tablet voor minder dan € 200, de 80b Helium

Het is nu mogelijk om een HD film (2GB) in minder
dan 3 minuten te downloaden en te bekijken op je
tablet dankzij de 4G technologie !
Met

de

ARCHOS

80b

Helium

4G

kunnen

consumenten genieten van diverse multimedia te
vinden op de Google Play Store en speelt deze
moeiteloos af dankzij de 1.5 GHz Quad core
processor.

Een uitgebreid assortiment van 4G smartphones en tablets
ARCHOS biedt behalve deze nieuwe producten nog meer 4G smartphones aan,
inclusief een nieuw assortiment Helium met 45b, 50b en 50c Helium en nieuwe tablets
zoals de 70 en 101 Helium allemaal aangeboden voor betaalbare prijzen.

Voor meer informatie over ARCHOS en het hele assortiment van connected objects, bezoek
ons
tijdens de CES 2015 in Sands Expo Hall AC, Booth 70437 of op 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.
Connect met ons op Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide

Volg ons op Twitter: https://twitter.com/archosnews
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