Nieuwe werkelijkheid met de nieuwe range Oxygen
producten
ARCHOS versterkt toewijding aan kwaliteitproducten met nieuwe
toestellen op het Mobile World Congress 2016
Amsterdam, 16 februari 2016 . In vervolg op eerdere aankondigingen met betrekking
tot de sterke stijging van de omzet ten opzichte van 2015, introduceert ARCHOS een
nieuwe high-end line-up van de Oxygen tablets op het Mobile World Congress 2016.
“Het nieuwe high-end Oxygen assortiment, gebaseerd op de laatste technologieën, geven onze
klanten de keuze om te kiezen voor goede kwaliteit producten tegen een scherpe prijs” zegt
ARCHOS' CEO, Loic Poirier. "We zijn er trots op om één van de voorlopers in de draagbare
technologie markt te zijn, waarbij we ons blijven uitdagen en voortdurend streven naar
innovatieve, krachtige en esthetisch mooie producten te bieden voor een breed publiek. Dat is
wat we hebben gedaan met de Oxygen tablets".

Full HD verkrijgbaar in drie schermformaten voor augmented reality
De nieuwe Oxygen tablets zijn verkrijgbaar in drie maten - 7 ", 8" en 10,1 "- allemaal
met een elegante en robuuste aluminium behuizing. Dankzij de Full HD-resolutie,
worden video’s meer levensecht dan ooit tevoren. Beelden hebben een grotere
scherpte en detail waarbij de tekst gewoon scherper is. De state-of-the-art tablets zijn
uitgerust met een uitstekende IPS scherm, waardoor de gebruiker een geweldige
beeldkwaliteit en extra brede kijkhoek krijgt.
2 GB RAM-geheugen en een krachtige quad-core processor voor optimale
prestaties
De ARCHOS Oxygen wordt aangedreven door een A53 generatie MTK8163 quad-core
processor 1,3 GHz en wordt ondersteund door 2 GB RAM-geheugen, Geschikt voor het
uitvoeren van applicaties, games en films in Full HD, geeft deze processor geen
prestaties op ten koste van de levensduur van de batterij. Geoptimaliseerd voor
langdurig gebruik, heeft de 8 "tablet een 4500 mAh batterij en de 10,1" een batterij van
6000 mAh.

Nieuwste Android-versie voor een betere
gebruik
De nieuwe Oxygen tablets worden geleverd met
Android 6.0 Marshmallow, de nieuwste Androidversie die de gebruikerservaring en de
prestaties van het systeem verbetert. Deze
biedt extra gebruiksgemak en innovatieve
functies, zoals Google Now op Tab. De
ARCHOS Oxygen zijn volledig Google
gecertificeerd, en bieden de beste apps van
Google - Maps, Gmail, Drive, Google Now en
nog veel meer - maar ook toegang tot meer dan
1,4 miljoen apps, games, boeken en nog veel
meer op Google Play Store.
Beschikbaar in mei 2016
De Oxygen producten zijn beschikbaar vanaf mei 2016 met prijzen vanaf € 99,99. De
Oxygen combineert een schitterende weergave, krachtige processoren en

werkgeheugen om gebruikers te voorzien van een nieuw gevoel van realiteit tegen een
betaalbare prijs.
De nieuwe Oxygen tablets zijn te zien van 22 februari tot de 25e of de ARCHOS stand Hal 1 stand 1G29 - op het Mobile World Congress.

ARCHOS 70 Oxygen
Operating
Systeem

ARCHOS 80 Oxygen

ARCHOS 101b Oxygen

Android 6.0 Marshmallow

CPU

MTK 8163A, Quad-Core @ 1.3 GHz, Cortex A53

GPU

Mali 720 MP2
7 inch

8 inch

10.1 inch

Scherm
1920 x 1200 (FHD) / IPS
Geheugen

2GB

Opslag

16 GB
5MP AF + Flash LED

Camera
Voorzijde Camera 2 MP
Bluetooth : Ja Bluetooth 4.0 Smart Ready
Wi-Fi: 802.11 b/g/n
GPS

Network &
Connectiviteit

Micro USB 2.0 (synchronisation et charge?)
POP/IMAP/Exchange Active Sync/SMTP/PushMail
Batterij
Afmetingen
Prijs

Li-ion 3 000 mAh

Li-ion 4 500 mAh

Li-ion 6 000 mAh

186*106*8mm

208*120*8mm

260*160*8mm

€ 99,99

€ 129,99

€169,99

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, Azië
en Zuid-Afrika. Het bedrijf is beursgenoteerd aan Compartiment C van de Euronext Parijs, ISIN-code
FR0000182479. Voor meer informatie: www.archos.com/nl.
Connect met ons op Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide
Volg ons op Twitter: https://twitter.com/archosnews
Google, Android, Google Play zijn trademarks van Google Inc.
###

Pers contact:
Claudia Meijer
+31 (0)651789999
meijer(at)archos.com

