ARCHOS oznamuje spuštění sítě PicoWAN a nasazení 20 000
bran při maloobchodní ceně 20 € včetně DPH od 1. března
2018.

Paříž 23. Únor 2018 - Po více než dvou letech výzkumu a vývoje ARCHOS dodá v prvním čtvrtletí 2018 prvních 5 000 bran s
technologií PicoWAN a dalších 15 000 během roku 2018, tak, aby zajistil pokrytí velkých městských oblastí ve Francii.
PicoWAN technologie je pokrok ve světě internetu věci (IoT). Přínos spočívá v síťovém protokolu s malým výkonem, který je
zabudován do pico-gateways, nacházející se v inteligentních WiFi zásuvkách. PicoWAN spolupracuje s čipy Lora, výkon těchto
bran je tak srovnatelný s výkonem antén v budovách. Jednoduché nastavení brány spočívá v zapojení do standardní zásuvky.
Jde o redundantní síť, jejíž signál proniká hlouběji do budov a nabízí vyšší kvalitu signálu i služeb.
PicoWAN brány lze spojit ze Smartfoném pomocí Wi-Fi a ovládat hlasem.
Síťové řešení PicoWAN je jedinečné, protože spojuje všechny objekty propojené v síti internetových věcí (IoT) bez nutnosti
budovaní nákladní infrastruktury. Toto end - to end řešení poskytuje B2B zákazníkům speciální síť, zařízení na míru a služby
pro správu a zpracování dat v cloudu. PicoWAN je zjednodušená internetová komunikace.
S instalací 20 000 bran s technologií PicoWAN ve Francii bude mít ARCHOS nezávislou síť LPWAN sloužící pro ekosystémové
připojených objektů, které se snadno instalují, s bateriemi, které mají výdrž až 5 let a poskytují jakýkoli druh informací jako je
teplota, detekce přítomnosti, vlhkost, CO2, pohyb.
PicoWAN zůstává jedinou technologií s dlouhým dosahem, navrženou pro budovy a městskou zástavbu. Ve vývoji se nachází
množství senzorů od senzorů vhodných pro koncové zákazníky až po velké organizace.

Tento obchodní model umožňuje nabízet
společnosti ARCHOS B2B síť s ročním
poplatkem 1 € / Rok / za připojený objekt,
přičemž nabídky relevantních hráčů jsou
10 x dražší.

Vzhledem k tomu, že IoT je rychle rostoucí sektor, otevřel ARCHOS stránku pro vývojáře www.picowan.com, na stránce je
sdílený zdrojový kód s těmi vývojáři, který se zapojí do projektu. ARCHOS nabídne bezplatně 1 000 PicoWAN testovacích
souprav během MWC.

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 tabletů, 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

