ARCHOS VR Bril: Spring in de mobiele virtual
reality wereld
De ARCHOS VR bril creëert overweldigende ervaringen voor
smartphone-gebruikers, de VR bril is verkrijgbaar vanaf november voor
€29,99.
Londen, 16 oktober 2014 - ARCHOS,
pionier in Android™-producten, kondigt
de ARCHOS VR Bril aan. Deze dompelt
gebruikers onder in een virtual reality
omgeving. Het Franse bedrijf ARCHOS
maakt
hiermee
cutting-edge
technologie universeel beschikbaar.

Consumeer de inhoud op een
geheel nieuwe manier.
“Het consumeren van digitale content is de laatste revolutionair veranderd. Virtual Reality is
een nieuwe stap en ARCHOS ondersteunt hierbij door het bieden van hoge kwaliteit en toch
betaalbare producten ", zegt Loïc Poirier, CEO van ARCHOS.
In combinatie met een smartphone (tot 6 inch, met alle besturingssystemen, waaronder
Android, Windows Phone en iOS), zijn er met de ARCHOS VR Bril de volgende
mogelijkheden:






Transformeer gaming en nog meer met de aankomende ARCHOS Bluetooth-game
controller, om games volledig onder te dompelen gamers in hun ervaring
Zet video's om in 360 ° 3D-video's en stel gebruikers in staat om een onderdeel van
hen te vormen
Maak het mogelijk om Icarus' droom te verwezenlijken en voel hoe je kunt vliegen
dankzij drones
Geef de mogelijkheid aan mensen om in de tijd te reizen naar het oude Egypte, en
geef ze het gevoel dat ze er.
Enz.

De ARCHOS VR bril is compatibel met alle Virtual Reality toepassingen (nu al over de
100 verschillende), en haalt de gebruikers snel uit de realiteit dankzij zijn lichtgewicht maar
toch robuust materiaal.
Met de aanstaande ARCHOS Video Player-update, zullen de gebruikers ook genieten van
3D-video's in een stereo modus op hun mobiel, het creëert de illusie van zitplaatsen in een
3D-bioscoop.
Optimale voorwaarden voor een meeslepende ervaring zijn een full HD 5 "-smartphone met
quad-core processors (of hoger) en bewegingssensoren, zoals een accelerometer en een
gyroscoop.
ARCHOS VR-bril is beschikbaar vanaf november, voor € 29.99 via www.archos.com en haar
gebruikelijke retailers. Voor meer informatie over het volledige aanbod van smartphones,

tablets en de connected objects ARCHOS ', 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 Androidtablets 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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