ARCHOS annonceert de beschikbaarheid van de
Smart Home en betreedt hiermee de Connected
Home markt
De ARCHOS Smart Home verbetert de thuis connectiviteit als nooit
tevoren, het geeft real-time informatie over uw huis waar u ook bent via uw
smartphone dankzij ARCHOS 'unieke technologie en gepatenteerde
connected objects.
Parijs – 19 juni 2014 – ARCHOS een pioneer in
Android™-producten kondigt de beschikbaarheid
aan van de langverwachte Smart Home. Dankzij
de unieke technologie, betreedt ARCHOS de
Connected Home markt en transformeert huizen.

Het ARCHOS Smart Home Concept
Met de ARCHOS Smart Home, is een grote stap
voorwaarts gemaakt met home connectiviteit.
Gebruikers kunnen hun acties op basis van
specifieke triggers definiëren en creëren zo veel
mogelijkheden als ze kunnen bedenken. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om een foto te maken als
iemand de voordeur opent en automatisch hiervan
een bericht en een foto naar uw smartphone te
sturen.
Centraal in dit concept staat de ARCHOS Smart Home Tablet die de Connected Objecten
controleert en die kan worden gekoppeld aan de ARCHOS Smart Home app die zowel voor iOS
als op Android beschikbaar is.
Voor het transformeren van gewone woonhuizen in Connected Homes, bestaat het ARCHOS
Smart Home startpakket uit:





De ARCHOS Smart Home Tablet om de objecten te beheren.
Twee ARCHOS Mini Cams om foto’s te nemen
Twee ARCHOS Beweging Tags om bewegingen van bijv. deuropeningen te detecteren
Twee ARCHOS Weer Tags om de temperatuur en vochtigheid te meten.

De Connected Home gaat verder met ARCHOS 'unieke technologie
Door het gebruik van Smart Bluetooth heeft
ARCHOS de 'connected home' omgezet in
een
eenvoudig
te
gebruiken
en
onopvallend
systeem.
Met
deze
technologie is het mogelijk om de
ARCHOS Smart Home connected objecten
volledig draadloos te hebben. De
levensduur van de batterijen zijn tot een
jaar waardoor het onderhoud tot een
minimum beperkt is. Ze zijn uitgerust in een
modern, maar discreet ontwerp - niet groter
dan een tafeltennisbal - ze zijn
weerbestendig en hebben geen schroeven of gereedschap nodig voor de installatie.
ARCHOS is het eerste bedrijf die Bluetooth Smart technologie gebruikt in de Connected Home
producten. Ingenieurs van ARCHOS verbeterden deze technologie zowel in software als
hardware. Resultate hiervan zijn: een verdubbeling van de communicatie bereik (van 10 tot 20
m), een verdrievoudiging van de capaciteit (4-13 aangesloten objecten in een keer) en een
verbetering van de algemene stabiliteit.
Daarnaast heeft ARCHOS een app ontwikkeld die verschillende processen achter elkaar staat.
De tablet kan ook andere objecten controleren indien ze gebruik maken van 433MHz
radiofrequentie. Dankzij deze mogelijkheid, is de ARCHOS Smart Home een open systeem dat
andere objecten kan beheersen en kan ze omzetten in Connected Objects. Het openen van de
garagedeur kan nu onderdeel zijn van Connected Homes.

Bouwen aan de toekomst van Connected Objects
"De Connected Home is een bloeiende industrie die volgens onderzoeksbureau Juniper niet
minder dan 71 miljard dollar in 2018 zal bedragen", zegt Loïc Poirier, CEO van ARCHOS. "Ons
doel met ARCHOS Smart Home is om de meest uitgebreide selectie van connected objecten te
leveren."
De ARCHOS Smart Home starter pack is nu beschikbaar voor
€199,99. De connected objecten zijn ook beschikbaar als standalone producten vanaf €29.99. Andere connected objects zijn
beschikbaar tijdens de zomer zoals een intelligente stekker die
het energieverbruik minimaliseert, een sirene die dient als een
alarm en een bewegingsbal die beweging detecteert.
Voor meer informatie over ARCHOS complete lijn smartphones, tablets en connected objects
bezoek ons op www.archos.com en 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.
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