ARCHOS daagt de gevestigde orde uit
met nieuwe high end tablets

Platinum tablets beschikken over dual-band WiFi, snelle quad-core processors,
hoge resolutie schermen, tot 2GB Ram en krachtige grafische processors

DENVER, Colorado - 3 oktober 2013 - ARCHOS, een pionier in Android ™-producten, daagt
toonaangevende merktablets uit met de huidige release van drie hoogwaardige, high end tabletten: de
ARCHOS 97b Platinum HD, ARCHOS 101 Platinum en ARCHOS 80b Platinum. De Platinum tablets
bieden dit alles tegen een concurrerende prijs in de markt. De Platinum is vanaf eind oktober leverbaar
in Nederland.
"Als pionier in de draagbare technologiemarkt, is het altijd onze bedrijfsfilosofie geweest om
innovatieve oplossingen voor de consument te bieden tegen de best mogelijke prijs," aldus Loic Poirier,
CEO van ARCHOS. "Het is onze bedoeling om deze filosofie te versterken door een tablet te bieden met
de beste specificaties en esthetisch design op de markt te brengen tegen de laagste prijs. Hiermee gaan
we de strijd aan met de iPad 4, Asus tablets en Samsung tablets. Zowel in design als prestaties zijn de
97b Platinum HD en 101 Platinum tablets goede alternatieven voor de iPad 4 en Galaxy Tab 3’s tegen
een betere prijs. "

Krachtige Quad-Core CPUs
Uitgerust met een A9 generatie quad-core processor 1,6 GHz bieden de ARCHOS Platinum tablets meer
dan voldoende vermogen. En in combinatie met zijn snelle quad-core grafische processor en maximaal 2
GB systeem-RAM betekent dit dat vertragingen tot het verleden behorenen, zowel in gaming, Android
of het tonen van een website. Dankzij de energiezuinige 28 nanometer processortechnologie biedt de
ARCHOS Platinum-reeks een langere batterijlevensduur.

Helder IPS Scherm Technologie
Elke Platinum tablet is uitgerust met een extra hoge resolutie IPS scherm die een geweldige
beeldkwaliteit en extra brede kijkhoeken biedt. Deze nieuwste generatie LCD-scherm geeft uitstekende
scherpte en levendige kleuren weer met een schermresolutie die u toelaat om elk detail van een foto te
zien. Tablet liefhebbers kunnen kiezen uit drie schermformaten waaronder 8-inch, 9,7-inch (met een
extra hoge resolutie 2048 x 1536 scherm) en 10,1 inch (met een 1280 x 800 HD scherm).

Efficiente Communicatie - Dual band WiFi en Blue tooth
De ARCHOS Platinum tablets zijn voorzien van ultra-snelle en betrouwbare Dual Band WiFi-en
Bluetooth-technologie voor de beste verbinding, ongeacht waar je bent. Deze zijn minder gevoelig voor
storingen en zijn extra snel voor streaming en downloaden. De Platinum 101 is daarnaast uitgerust met
GPS-functionaliteit.

Gebaseerd op Android 4.2 “Jelly Bean” met volledige toegang tot de Google Play™ Store
Gecertificeerd door Google ™, bieden de de ARCHOS Platinum tablets volledige toegang tot de Google
Play ™ Store, waaronder DRM ondersteuning voor het downloaden van boeken, muziek en films. Met
meer dan 1 miljoen Android ™ apps en games, is uw tablet echt uw mobiele entertainment-systeem.

De ARCHOS Multimedia-ervaring
Kijk HD-films en luister naar je favoriete nummers. De ARCHOS Media Center ondersteunt de meest
complete codecs en formaten. Door de meer dan 12 jaar ervaring op het gebied van mobiele video-en
audio, spelen deze apps vrijwel alles af inclusief 1080p HD-video.
De ARCHOS Media Center is voorzien van een speciale video carrousel voor het eenvoudig organiseren
en vinden van film-en serie-informatie op titel, series, acteur en meer. Om uw inhoud te streamen naar
een HDTV beschikken de ARCHOS Platinum tablets allemaal over Wireless Display-technologie (met
compatibel ontvangend toestel)

Platinum Range Tablet-overzicht
Kenmerken
Opslag
OS
CPU
RAM
Scherm
Connectiviteit

Aansluitingen

Camera’s

Prijs

ARCHOS 80b Platinum

ARCHOS101 Platinum

ARCHOS 97b Platinum HD

Flash geheugen: 8 GB
Uitbreidbaar met micro SD
slot
ANDROID™ 4.2
“Jelly Bean”
Quad-Core ARM Cortex A9 @
1.6GHz
1GB DDR3
IPS 8”
1024x768 pixels
Dual band WiFi
(2.4GHz & 5GHz)
Blue tooth

Flash geheugen: 8 GB
Uitbreidbaar met micro SD slot

Micro USB host 2.0
Audio Jack 3.5mm
Micro SD slot
Mini HDMI output
Voor & achterzijde camera’s
(0.3MP / 2MP)

Flash geheugen: 8 GB
Uitbreidbaar met micro SD
slot
ANDROID™ 4.2
“Jelly Bean”
Quad-Core ARM Cortex A9 @
1.6GHz
2GB DDR3
IPS 10.1”
1280 x 800 pixels
Dual band WiFi
(2.4GHz & 5GHz)
Blue tooth
GPS
1x Micro USB host 2.0
Audio Jack 3.5mm
Micro SD slot
Mini HDMI output
Voor & achterzijde camera’s
(0.3MP / 2MP)

€ 159,99

€ 229,99

€ 269,99

ANDROID™
4.2 “Jelly Bean”
Quad-Core ARM Cortex A9 @
1.6GHz
2GB DDR3
IPS 9.7”,
2048 x 1536 pixels
Dual band WiFi
(2.4GHz & 5GHz)
Blue tooth
Micro USB host 2.0
Audio Jack 3.5mm
Micro SD slot
Mini HDMI output
Voor & achterzijde camera’s
(2MP / 2MP)

Meer informatie over de Platinum Tablets treft u aan 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.

Kijk ook op Facebook:http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide/136186653079325.
Volg ons op Twitter: http://twitter.com/archosnews.
Volg ons op YouTube: http://www.youtube.com/user/archosofficial.
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