ARCHOS onthult de ArcBook, productiviteit en
betaalbaarheid gecombineerd
Google ™ Certified ArcBook met een 10,1" touch screen en volwaardig
toetsenbord ontworpen voor studenten en mobiele enthousiastelingen is vanaf
juni beschikbaar vanaf 149€

Denver - mei 12, 2014 - ARCHOS, een pionier in Android ™-producten, onthult de ARCHOS
ArcBook, de eerste Android netbook met touchscreen ontworpen voor ultieme productiviteit
en effectiviteit. De ARCHOS ArcBook biedt studenten en mobiele enthousiastelingen het gemak
van een toetsenbord en trackpad en de gebruikerservaring en mobiliteit van een Android-tablet
voor een budget-vriendelijke prijs.

Software gericht op productiviteit
De ARCHOS ArcBook is de ultieme value for money oplossing voor productiviteit en is
verkrijgbaar vanaf 149€. Office Suite Pro 6 is voorgeïnstalleerd, waardoor het maken en
bewerken van Word-, Excel-, PowerPoint-en PDF-bestanden eenvoudig is.
Het geeft toegang tot alle Google-services, waaronder de Google Play app Store, Google
Chrome webbrowser en andere Google Apps zoals YouTube, Gmail, Vertalen en meer. Hij wordt
geleverd met 15 GB gratis Google Drive cloud opslag, genoeg om een overvloed aan
documenten op te slaan.

Uitgebreide hardware
De ARCHOS ArcBook heeft een 10,1-inch touchscreen met een volledig toetsenbord en
geïntegreerde Android snelkoppelingtoetsen om de productiviteit te maximaliseren. De USB
host-poort en de batterij voor ruim 10 uur continu gebruik zorgen voor een goede
uitbreidbaarheid en connectiviteit.

"De ARCHOS ArcBook combineert de gebruiksvriendelijkheid van een tablet met de
productiviteit van een netbook", zegt Loïc Poirier, CEO van ARCHOS. "De ARCHOS ArcBook
breidt ons assortiment uit van uitgebreide consument-vriendelijke technologie tegen een
betaalbare prijs."
Voor meer informatie over ARCHOS ArcBook of het gehele selectie van smartphones, tablets en
connected objecten, bezoek ons 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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