ARCHOS introduceert complete range van
Connected Object tijdens de CES 2014 in Las Vegas
De meest uitgebreide range van connected devices voor thuisgebruik zijn te zien
op stand 9844 in de Centrale Hal
Denver - 30 december 2013 - ARCHOS, een pionier in Android™-producten, nodigt u uit om
overal verbonden te blijven met de meest uitgebreide selectie van ‘Connected Objects’ voor
thuis en voor jezelf, inclusief een weerstation, thuiscamera, activiteit tracker, bloeddrukmeter
en smartwatches.
Voortbordurend op de uitgebreide ervaring op mobiele producten en Android, biedt ARCHOS
een selectie van ‘Connected Objects’ met betaalbare oplossingen ter verbetering van
aansluitingen in huis en het verbeteren van persoonlijke gezondheid en welzijn.
ARCHOS Connected Objects zijn compatibel met Android en iOS-platforms, geven real-time
informatie vanaf alle locaties en gebruiken hiervoor Bluetooth Low Energy-connectiviteit.
Hierdoor is het mogelijk om langdurig gebruik te garanderen, zonder dat opladen noodzakelijk
is. De Connected Objects zijn volledig draadloos, eenvoudig te koppelen en door hun
minimalistisch ontwerp passen ze perfect in elke woonomgeving.
"Mobiele apparaten zijn het centrum van ons leven geworden en door onze eis om direct
toegang te hebben tot alle informatie ontstaat de behoefte aan nog meer interconnectiviteit",
zegt Loic Poirier, CEO van ARCHOS. "ARCHOS 'nieuwe line-up van Connected Objects illustreert
het vermogen om informatie te verkrijgen en te delen. Het vertegenwoordigt onze visie van
een universum waar alle apparaten elkaar aanvullen en samenwerken."

ARCHOS Connected Home
Waar u ook bent in de wereld u kunt
vanaf elke iOS of Android-platform uw
thuissituatie benaderen. Gebruikers
kunnen opdrachten geven via de
ARCHOS Smartphone Home App of de
speciaal ontworpen Smart Home Tablet

ARCHOS 'eigen app en de 7" home gateway tablet geven gebruikers de mogelijkheid om acties
te ondernemen op basis van verschillende scenario's. Zoals het inschakelen van het licht en een
video-opname zodra een bewegingssensor wordt geactiveerd.
Archos uitgangspunten voor deze nieuwe oplossingen zijn gebaseerd op basis principes zoals
een strak design en kleine afmetingen (de camera heeft de afmeting van een pingpong bal).
gebruik van Bluetooth Low Energy voor een lange levensduur van de batterij, eenvoudige setup van elk aangesloten object en eenvoudige koppeling met de Home Gateway tablet en de
telefoon of tablet van de gebruiker.
ARCHOS Connected Home Objects bestaan uit:
een mini-cam, bewegingsdetector en weerstation.
Hiermee laat ARCHOS zien dat innovatieve
oplossingen eenvoudig in gebruik, onopvallend en
efficiënt moeten zijn.

Het ARCHOS weerstation biedt zowel indoor als
outdoor informatie, waaronder CO2-niveaus,
vochtigheid, temperatuur, luchtdruk en niveau van
het omgevingslawaai. Net als bij de Smart Home
App, laat de weerstation app zowel de thuis- als
nationale informatie over het weer zien. Hij houdt
alle gegevens bij en produceert grafieken voor
vergelijking en analyse met het verleden.
ARCHOS Connected Zelf
Behalve de Connected Object voor het huis, introduceert ARCHOS ook de Connected Zelf voor
persoonlijke metingen.
De ARCHOS Connected Zelf app is de ruggengraat applicatie voor al deze Connected Zelf
Objects en geeft belangrijke statistieken. De grafieken geven duidelijk alle gemeten waarden
weer en tot en met 8 verschillende gebruikers kunnen gemeten worden om doelen te stellen en
om gezamenlijk de motivatie op te voeren. ARCHOS Connected Zelf Objects welke te zien zijn
tijdens CES 2014 zijn onder andere:
ARCHOS Connected Weegschaal, deze elegante weegschaal herkent 4 verschillende gebruikers,
meet lichaamsvorm op basis van gewicht en lengte , berekent lichaamsvetmassa om gebruikers
te helpen gewicht te verliezen op een intelligente manier en is uitgerust met on-board
geheugen om gegevensverlies tussen synchronisaties te voorkomen.

ARCHOS Activiteit Tracker - De stijlvolle
activiteit tracker geeft dagelijks het aantal
voetstappen, de verbrande calorieën en de
tijd weer indien de activiteit tracker is
gesynchroniseerd met een smartphone.
De batterij van de activiteit tracker werkt
maximaal 7 dagen en kan worden opgeladen
via de USB-aansluiting.

ARCHOS Bloeddrukmeter – De eenvoudige en
snel te gebruiken bloeddrukmeter met
geheugen voor meer dan 40 verschillende
metingen, geeft ook hartslag informatie. Hij
wordt geleverd met onregelmatige hartslag
detector en kan gegevens filteren per tijdsperiode (ochtend, dag, nacht).
Het volledige aanbod van Connected Objects van ARCHOS wordt getoond op de CES 2014 in de
centrale hal stand 9844. ARCHOS onthult daar ook smartwatches met een advies verkoopprijs
vanaf € 50. ARCHOS smartwatches onderscheiden zich door hun eenvoud en zijn compatibel
met zowel iOS en Android-producten. .
Meer informatie over ARCHOS en de gehele serie van Connected Objects kunt u vinden op de
CES 2014 in de centrale hal stand 9844 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.
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