Az ARCHOS bemutatja a Vision 215-et,
ami egy sokoldalú minden egyben PC
a család minden tagjának
Párizs - 2018. február 15-én, csütörtök - Az ultra-vékony kialakítású ARCHOS Vision 215 PC káva nélküli, 21,5
hüvelykes Full HD kijelző vel rendelkezik, valamint tartalmazza a személyi számítógépek alapvető elemeit, mint
billentyű zetet és egeret, hálózati csomagot, illetve Microsoft Windows 10 Home operációs rendszert. Az elegáns és
kompakt dizájnjának köszönhető en könnyen találhat neki helyet otthonában, hogy élvezhesse az online
szolgáltatások elő nyeit, kedvenc médiatartalmait, vagy elvégezhesse iskolai/irodai feladatait. Tekintse meg Ön is az
első k között a 2018-as MWC-n (6-os terem B60-as standján). Az Archos Vision 215-öt 2018 májusától vásárolhatja
meg 299.99€-s áron.

A 7 mm-nél vékonyabb kialakításának köszönhető en az ARCHOS Vision 215 könnyen megtalálja helyét minden
otthonban. Helytakarékos, billenő képernyő je révén úgy állíthatja és döntheti, ahogy az Önnek a legkényelmesebb,
így garantálva egy igazi szórakoztató platform élményét, legyen szó nappaliról, konyháról vagy a hálószobáról.

A Full HD-s 21,5 hüvelykes képernyő je a határtalanság érzetét kelti. 1920 x 1080 felbontással, 16:9-es képaránnyal,
és az Intel® HD Graphics 400 videokártyával kombinálva ideális felületet biztosít a realisztikus és élénk színek
megjelenítésére, így kínál magával ragadó élményt akár egyedül, akár társaságban, legyen szó fénykép-, illetve
videónézésrő l, valamint olvasásról.

Az ARCHOS Vision 215 kimagasló teljesítményét egy Intel® Atom® x5-Z8350
négymagos processzor garantálja, amely akár 1,92 GHz-ig skálázható, emellett
helyet kapott 4 GB LPDDR3 RAM, és egy 32 GB-os eMMc belső tároló is, amely
egészen 256 GB-ig bő víthető , köszönhető en a 2,5 hüvelykes SATA
merevlemezekkel való kompatibilitásnak, és egy Micro SD kártyafoglalatnak. Ez
a kompakt konfiguráció biztosítja a tökéletes energiahatékonyságot és az
optimális hardware-es hátteret, amely teljes mértékben kielégíti a szükséges
igényeket, legyen szó webes szörfölésrő l, multimédiás tevékenységrő l, vagy
mindennapi irodai feladatokról.
Kompakt és teljeskörű csatlakozókészlettel rendelkezik, amelyek a hátoldalon
és / vagy a képernyő lábánál helyezkednek el: 5 USB port, 1 HDMI kimenet,
Bluetooth, LAN, WiFi, 1 audio csatlakozó. Ezeken felül a csomag tartalmaz egy
egeret, egy billentyű zetet, és 2 hangszórót is.
Végezetül, az ARCHOS Vision 215 PC elő retelepített Microsoft Windows 10
Home 64-bites rendszerrel érkezik, amely kellemes internetes, multimédiás, és
irodai élményt nyújt mindenki számára.
Ha élő ben is szeretné látni, a 2018-as MWC-n fog bemutatkozni az ARCHOS
Vision, amely 2018 májusától Európa-szerte elérhető lesz, 299,99 eurós áron.

Az ARCHOS-ról
Az ARCHOS, a fogyasztói elektronika úttörő je, ami továbbra is innovációt és forradalmasítást jelent a fogyasztói
elektronikai piac számára. A francia gyártó volt az első , amely 2000-ben HDD MP3 lejátszóval, 2003-ban multimédiás
lejátszóval, valamint 2009-ben Google Android operációs rendszerű Tabletekkel jelent meg a piacon. A Smart Home és
a PicoWAN 2014-be robbant be a köztudatba, az IoT-vel együttmű ködő hálózati termékek pedig 2016-ban jelentek
meg elő ször. Mára az ARCHOS saját tabletjeit, okostelefonjait és csatlakoztatható eszközeit kínálja világszerte.
Mindemellett folyamatosan új és innovatív termékeket kínál és értékesít, így portfóliója mára a városi mobilitás, és az
intelligens szórakoztatás szegmensére is kiterjed. Az ARCHOS-t franciaországi központja, valamint európai és ázsiai
képviseletei erő s pán-európai szereplő vé tették, és segítik a további nemzetközi terjeszkedésben. Az ARCHOS
Eurolist C besorolású az Euronext-en, ISIN kódja: FR0000182479

Elérhetőségek
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 - 299.99 €
Főbb Jellemzők:
Típus:
Kijelző :
Egér és billentyű zet:
Processzor:
CPU frekvencia:
Operációs rendszer:
Videokártya:
Processzor RAM:
RAM:
RAM típusa:
Belső tárhely:
Merevlemez csatlakozás:
Hangszóró:
Portok:

Vezeték nélküli hálózat:
Tápegység:
Méret:
A képernyő vastagsága:
Tömeg:

All-in-one PC
21.5 inch - Full HD - 1920x1080 - 16:9
Bluetooth 4.0
Intel® Atom® x5-Z8350
Egészen 1.92 GHz-ig skálázható
Microsoft Windows 10 - Home Edition - 64-bit
Intel® HD Graphics 400
2 MB
4 GB
LPDDR3
32 GB (Merevlemezzel illetve Micro SD kártyával bő víthető 256 GB-ig)
2.5 inches, SATA 3.0
2x3W-4Ω
1 LAN port (RJ 45)
5 USB ports
1 audio jack - 3.5 mm
1 Micro SD kártya olvasó
1 HDMI kimenet
WiFi 802.11 b / g / n
Bluetooth 4.0
36 W adapter
541x320x36.5mm
6.85mm
2.25kgs

