Společnost ARCHOS odhalila svou rodinu zařízení s
podporou technologie AI
podporuje Alexa, hlasovou službu Amazon
ARCHOS posouvá inovaci na vyšší úroveň přidáním obrazu k hlasu, pro rozšířené zážitky s
hlasovou službou Alexa, k dispozici od října 2018, startuje od 99 EUR.

Paříž - Čtvrtek 7. června 2018 ARCHOS kombinuje obraz s hlasem ve své škále zařízení s podporou AI, přichází v stylových
designech 5 a 7 palců a vkládá nejlepší technologie svého druhu, včetně mikrofonů rozpoznávání
hlasu a reproduktorů, a rozšířené o hlasovou službu Alexa, amazon hlasové služby.
Vytvořený byl týmem designérů Archos v Paříži, umisťuje se jako elegantní zařízení, dokončené v
ušlechtilých materiálech, v 5 nebo 7 palcových formátech.
Model ARCHOS je vybaven displejem s vysokým rozlišením, zvukovou soustavou, čtyřjádrovým
procesorem, připojením Bluetooth a Wi-Fi, fotoaparátem s rozlišením 5 MP, dvěma mikrofony,
1 500 mAh (5 palcová verze) nebo 3 000 mAh (7-palcová verze) baterie.
Přístupný kdykoli, tím, že se ptáte, ARCHOS se stane nezbytným společníkem pro:
▪ každodenní život: vizualizace kalendáře, předpovědi počasí, recepty na vaření, nákupní
seznamy a objednávky, časovače a alarmy, otázky a odpovědi na novinky a informace
▪ komunikace: řízení video hovorů s rodinou a přáteli
▪ připojen domů: kontrolní světla, bezpečnostní kamery, vytápěcí nebo klimatizační systémy
▪ zábava: hudba, fotografie, videa, hry
ARCHOS poskytuje vynikající úroveň služeb pro každodenní úkoly. Nejenže dává seznam
ingrediencí, aby si vytvořil recept "Boeuf Bourguignon", ale také navrhne prohlížení on-line tutoriálů,
aby byly dokonale uvařené.

Dostupnost a ceny
Zařízení ARCHOS budou k dispozici od října 2018, startující od 99 EUR.
O společnosti ARCHOS
ARCHOS, průkopník v oblasti spotřební elektroniky, pokračuje v inovaci a revoluci na trhu spotřební elektroniky. Mimo jiné byl francouzský výrobce
známý s úspěšným s MP3 HDD přehrávačem v roce 2000, multimediálním přehrávačem v roce 2003, tabletami Google Android v roce 2009,
připojeným Smart Home v roce 2014 a PicoWAN, první sítí spolupráce věnovanou IO, v roce 2016. ARCHOS dnes nabízí svou vlastní řadu tabletu,
smartphonů a připojených objektů na celém světě. Také prodává a distribuuje inovativní produkty vysoké hodnoty spojené s trhy s tablety a
Smartphony: městská mobilita, inteligentní zábava. Se sídlem ve Francii, kancelářemi v Evropě a v Asii se společnost ARCHOS stala silným
celoevropským hráčem a podporuje mezinárodní expanzi. ARCHOS je kótovaná na oddělení C Eurolist, Euronext Paris, ISIN kód: FR0000182479.
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