ARCHOS onthult nieuwe Android en Windows
Producten op de IFA 2014
Uitgebreid assortiment van tablets, smartpnhones en connected objects te
zien van 5 tot 9 September 5th in hal 12, Stand 103
Paris – 26 August 26, 2014 – ARCHOS, een pioneer in Android™ producten, onthult
de nieuwe lijn van smartphones, tablets en connected objects die zijn ontworpen om
technologie voor iedereen beschikbaar te maken op de IFA 2014. ARCHOS’ nieuwe
producten; waaronder de nieuwe Platinum smartphones, 101 Oxygen tablets, Microsoft
OS smartphone en tablets, en connected objects kenmerken zich door een juiste balans
van kracht, design en betaalbaarheid.
“Ons nieuwe assortiment van consumentenproducten bieden ongekende kracht, mooi
design en zijn zeer betaalbaar,” aldus Loïc Poirier, CEO van ARCHOS. “We zijn erg
gedreven om technologie voor iedereen bereikbaar te maken en we zijn er trots om de
markt hoge kwaliteit en toch betaalbare producten te bieden.

Smartphones opnieuw uitgevonden
ARCHOS’ nieuwste smartphone, de ARCHOS
50b Platinum, biedt een gebalanceerde
mobiele ervaring voor slechts €129. De
Platinum 50b is uitgerust met een snelle Quad
Core processor, een heel helder 5” ISP
scherm, ondersteunt 2 SIM kaarten, heeft full
HD encoding mogelijkheden en maakt scherpe
foto’s met de 8 MP camera met autofocus en
2 MP camera aan de voorzijde met
geïntegreerde LED flash.
Beschikbaar in september, de ARCHOS 50b Platinum wordt geleverd met Android
KitKat operating systeem, drie gekleurde covers, een beschermingshoes en een 8 GB
micro SD opslag om alle je multimedia bestanden op te slaan. ARCHOS annonceert
ook de beschikbaarheid van de ARCHOS 45c Platinum in september, een kleinere
versie van de 50b Platinum voor slechts €109.

De Android tablet ervaring nieuwe vorm geven
De ARCHOS 101 Oxygen verandert het Android
tablet gebruik door de combinatie van kracht,
technische specificaties en design. Uitgerust met
een ARM Cortex –A17 Quad Core processor, 1.5
GB RAM geheugen en 16 GB opslag is de
ARCHOS 101 Oxygen krachtig genoeg om alle
apps en activiteiten uit te voeren en licht genoeg
om overal mee te nemen.
Beschikbaar in oktober voor €199, De slanke
en lichte ARCHOS 101 Oxygen vervangt de
traditionele multimedia ervaring met een full HD
1080 p scherm en een uitgebreid aanbod door
ARCHOS zelf ontwikkelde toepassingen, zoals de
veelgeprezen ARCHOS multimedia speler.

Introductie van Microsoft's OS op smartphones en tablets
ARCHOS is trots om een early adopter van cutting edge technologie te zijn. Op basis
van haar ervaring met en het succes van de Archos 9 PC tablet in 2009; de eerste
tablet met Windows 7, introduceert ARCHOS met trots de ARCHOS 40 Cesiumsmartphone en de ARCHOS 80 Cesium tablet met Microsoft OS.


De ARCHOS 40 Cesium Smartphone –
De krachtige en betaalbare smartphone
beschikt over Windows Phone 8.1besturingssysteem en heeft een ultrahelder 4-inch scherm. De ARCHOS 40
CESIUM beschikt over een Qualcomm
Snapdragon 200 Quad Core-processor en
wordt geleverd met drie gekleurde covers;
geel, blauw en zwart. De ARCHOS 40
Cesium is vanaf september beschikbaar
voor slechts €79.



ARCHOS 80 Cesium Tablet – ARCHOS
80 Cesium, de ideale Windows 8.1 tablet,
is uitgerust met een 8-inch IPS-scherm
met 1280x800 resolutie en beschikt over
een Intel Quad Core processor. De ARCHOS 80 Cesium is in oktober beschikbaar
voor slechts €149, De ARCHOS 80 Cesium combineert op een unieke wijze kwaliteit
en betaalbaarheid, en biedt een replica van de gebruikerservaring van uw desktop
onderweg.

Goede beschikbaarbeid van Connected Objects
ARCHOS versterkt haar productlijn van
connected objects door de onthulling van nieuwe
producten, de upgrade van de bestaande
selectie en verfijning van haar technologie.
De Connected weerstation is beschikbaar
vanaf september voor slechts €129, De
Connected weerstation werkt zowel met Android
als iOS devides en meet de temperatuur,
luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, geluid en de
atmosferische druk, met indoor, outdoor
gesitueerde sensoren.
Net zoals andere Connected Home producten
volgt ook ARCHOS Weerstation de ARCHOS
Smart Home principes van een uitstekend, volledig draadloos ontwerp en gemakkelijk
te installeren en te gebruiken.
De nieuwe ARCHOS connected objects zijn:


ARCHOS Music Light – een lamp waarmee je muziek via Bluetooth vanaf een
smartphone of tablet kunt streamen. De ARCHOS Music Light is compatibel met
iOS, Android of Windows OS-apparaten en is nu beschikbaar voor €49.



ARCHOS Music Beany - een warme beany die de voordelen van een hoofdtelefoon
met de stijl en het comfort van een traditionele beany combineert. Net als bij de
Music Light, werkt deze via Bluetooth en is compatibel met alle apparaten en
binnenkort beschikbaar zijn voor €29.

Voor meer informatie over ARCHOS complete assortiment van smartphones, tablets en
connected objects, bezoek ons op www.ARCHOS.com of volg ons op Facebook en
Twitter.

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.

Connect met ons op Facebook: http://www.facebook.com/pages/Archos-Worldwide
Volg ons op Twitter: https://twitter.com/archosnews
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