ARCHOS uvádí Vision 215,
všestranný all-in-one PC určený na rodinné použití
Paříž - Úterý, 15. Únor 2018 – Díky ultratenkému designu s 21,5-palcovým tenkým Full HD displejem, je ARCHOS
Vision 215 all-in-one skvě lý poč ítač obsahující klávesnici, myš, všechny rozhraní a operač ní systém Microsoft
Windows 10 pro domácnost. ARCHOS Vision 215 přichází v elegantním designu, snadno se instaluje, oblíbí si ho všichni
č lenové domácnosti, je předurč en k využívání online služeb, zpracování osobních dat, knih, hudby, fotografií, videí
nebo na zpracování školních nebo pracovních úkolů . Veřejnosti představen na MWC 2018 (hala 6 - stojan B60),
ARCHOS Vision 215 bude v Č eské republice k dispozici od kvě tna 2018, za cenu 7 590 CZk vč etně DPH.

Svým elegantním designem, s tloušť kou méně než 7 mm, ARCHOS Vision 215 hravě zapadne do každého domova.
Technologie šetření prostoru s nakloně nou obrazovkou najde své místo kdekoli v domě a stává se skuteč nou
zábavnou platformou v obývacím pokoji, v kuchyni nebo v ložnici.
ARCHOS Vision 215 obsahuje 21,5 palcovou obrazovku s Full HD s rozlišením 1920 x 1080 pixelů v pomě ru 16 : 9 v
kombinaci s grafikou Intel® HD Graphics 400, která zobrazuje, realistické a jasné barvy na prohlížení fotografií nebo
videí a zpracování textů .

Model ARCHOS Vision 215 je vybaven č tyř jádrovým procesorem Intel® Atom® x5Z8350 s frekvencí až 1,92 GHz, který podporuje 4 GB LPDDR3 RAM a 32 GB interní
pamě ti, kterou lze rozšířit o 256 GB díky kompatibilitě s libovolnými 2,5 palcovými
SATA pevným diskem nebo pomocí slotu pro kartu Micro SD. Tato konfigurace
zajišť uje bezproblémové surfování na internetu, multimediální aktivity a každodenní
kancelářské využití.
Nabízí kompletní sadu konektorů , pohodlně umístě ných na zadní nebo spodní
č ásti obrazovky: 5 portů USB, 1 výstup HDMI, Bluetooth, LAN, WiFi, 1 audio
konektor. Dodává se s klávesnicí a myší, stejně jako se dvě ma reproduktory.
ARCHOS Vision 215 používá operač ní systém Microsoft Windows 10 Home Edition v
64bitové verzi, která poskytuje základy pro příjemné internetové, multimediální a
kancelářské zážitky.
ARCHOS Vision 215 bude v Č eské republice k dispozici od kvě tna 2018, za cenu 7
590 CZk vč etně DPH

O společ nosti 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.
Kontakty:
Bénédicte Ernoult – ernoult@archos.com - + 33 169 33 16 90
Emmanuelle Bureau du Colombier – ebdc@archos.com - + 33 609 47 23 49

ARCHOS Vision 215
Specifikace
Typ:
Obrazovka :
Klávesnice a myš:
Procesor:
CPU frekvence:
Operač ní systém:
Grafická karta:
Cache pamě ť procesoru:
Nainstalována RAM:
Typ instalované RAM :
Kapacita interní pamě ti:
Hard drive kompatibilita:
Reproduktor:
Porty:

Bezdrátová komunikace:
Power supply:
Rozmě ry:
Tloušť ka obrazovky:
Hmotnost:

All-in-one PC
21.5“ - Full HD - 1920x1080 - 16:9
Ano
Intel® Atom® x5-Z8350
Až do 1.92 GHz
Microsoft Windows 10 - Home Edition - 64-bit
Intel® HD Graphics 400
2 MB
4 GB
LPDDR3
32 GB (rozšiřitelná na 256 GB pomocí HDD nebo Micro SD card)
2.5“, SATA 3.0
2x3W-4Ω
1 LAN port (RJ 45)
5 USB ports
1 audio jack - 3.5 mm
1 Micro SD card reader
1 HDMI output
WiFi 802.11 b / g / n
Bluetooth 4.0
36 W adapter
541x320x36.5mm
6.85mm
2.25kg

