ARCHOS Junior, een assortiment gemaakt voor kinderen vanaf €79,99

Parijs - dinsdag 24 april 2018 - ARCHOS onthult vandaag de ARCHOS Junior serie bestaande uit een
tablet en een smartphone speciaal voor het jongere publiek. De tablet is bestemd voor kinderen vanaf
3 jaar en de smartphone is ontwikkeld voor kinderen vanaf 7 jaar. Naast een optimale hardware
configuratie bevatten de Junior modellen speciale software; ouderlijk toezicht, web filtering van
Qustodio, een zoekmachine, educatieve en academische apps (taal, wetenschap en kunst), muziek,
video’s en coding. De ARCHOS Junior Tab en ARCHOS Junior Phone zijn beschikbaar vanaf juni 2018
vanaf €79,99 inclusief BTW.
Als het gaat om het kiezen van een eerste tablet stellen veel ouders de vraag “hoe kunnen we de
tijdbesteding op de tablet beheersen?”, “Hoe zorgen we ervoor dat ons kind niet stiekem in bed de tablet
gebruikt?” “Hoe kunnen we er zeker van zijn dat ons kind niet wordt blootgesteld aan ongepaste website
informatie?”, “Hoe kunnen we leeftijdsgebonden informatie selecteren?” Voor degenen die kiezen voor
de smartphone ontstaan er andere vragen zoals; “hoe begeleiden we ons kind in de eerste stappen op
sociale netwerken?, “Hoe behoeden we ons kind voor slechte virtuele ontmoetingen?
Dit zijn allemaal oprechte zorgen van ouders waaraan ARCHOS heeft gewerkt om er software
oplossingen voor te vinden. Dit heeft ARCHOS ertoe gebracht om overeenkomsten met software
partners te sluiten om edutainment en veiligheid voor ouders te kunnen garanderen en het tevens
aantrekkelijk is voor kinderen om alleen, of met familie en vriendjes dit alles te ontdekken zonder dat
het tot scherm verslaving leidt.

Geoptimaliseerde hardware configuratie
De ARCHOS Junior Tab en ARCHOS Junior Phone beschikken over de meest essentiële componenten
voor gebruik door kinderen. Een Quad-Core processor ondersteund met 1 GB RAM en een
opslagcapaciteit van 8 GB, uitbreidbaar met een micro SD-kaart, een 10,1" inch scherm voor de tablet
en een 5" inch scherm voor de smartphone, een fijne resolutie om webpagina's te bekijken en te
genieten van applicaties, foto's en video's. Daarnaast zijn ze voorzien van twee camera's, een 4.000
mAh en 2.000 mAh accu, diverse aansluitingen en tal van poorten en sensoren om maximaal comfort
te garanderen voor gebruik thuis of tijdens het reizen.

Geoptimaliseerde content
Naast al de in te stellen applicatie restricties, die eenvoudig kunnen worden geconfigureerd vanuit het
Google Android besturingssysteem en in het bijzonder de leeftijdsgebonden instelling van Google Play,
zijn de ARCHOS Junior Tab en de ARCHOS Junior Phone de beste oplossing voor jonge kinderen.

Ouderlijk toezicht
Het is belangrijk dat ouders in staat zijn om de tijd die hun
kinderen doorbrengen voor een scherm en de kwaliteit van
informatie waarvoor ze toegang hebben te kunnen beheren.
ARCHOS biedt haar gebruikers de mogelijkheid om Qustodio
gratis te gebruiken voor de periode van een jaar
(abonnementswaarde is €42.95 / jaar).
Qustodio is de meest gebruikte parental control applicatie met
meer dan 1,5 miljoen gebruikers wereldwijd. Het stelt ouders
in staat om tijdslots te bepalen om de dagelijkse tijd die op de
tablet of smartphone wordt besteed te beperken. Ouders
hebben toegang tot een dashboard, toegankelijk vanaf hun
eigen smartphone of PC, om de digitale activiteit van hun kind
te monitoren. Met deze krachtige tool kunnen ouders toezicht
houden, beheren en beschermen met een klik. Kinderen
kunnen dus op deze manier beschermd worden tegen de
groeiende bedreigingen zoals ongepaste informatie, online
intimidatie en/of bedreiging en gebruiksverslaving.

Beveiligde Zoekmachine
Qwant Junior is een zoekmachine speciaal gericht op kinderen.
Het respecteert hun privacy terwijl het daarnaast het ontdekken en
het delen vergemakkelijkt door een sociale benadering. Het stelt
kinderen in staat om het internet beter te ontdekken en te surfen
vanuit een echte, moderne, snelle en vooral veilige browser.
Qwant Junior technologie zorgt ervoor dat kinderen geen toegang
hebben tot websites die niet geschikt zijn voor hun leeftijd tijdens
het browsen. Als het kind probeert te surfen op een pagina met
ongepaste inhoud blokkeert Qwant Junior de toegang en meldt dat
de inhoud ervan niet geschikt is voor hun leeftijd en dat zij moeten
zoeken naar de mening van een volwassene.
Qwant staat ervoor garant dat dit gratis filtersysteem geen
persoonlijke gegevens verzamelt. Om een betere beveiliging te
garanderen zijn de grote online video platforms alleen toegankelijk in de "beperkte" modus om de
bescherming van jonge gebruikers te optimaliseren.
Video’s
YouTube Kids is de video applicatie die speciaal is ontworpen voor kinderen. Ze hebben veilig toegang
tot hun favoriete tekenfilms, documentaires en muziek video's. Het stelt ook ouders in staat om
meerdere profielen aan te maken die gebaseerd zijn op de leeftijden van de kinderen in het gezin. Per
profiel kan dan ingesteld worden welke informatie wel of niet toegankelijk is voor hun kinderen en voor
hoe lang.

Edutainment Applicaties
Er is een veelvoud van applicaties voor kinderen beschikbaar en het is niet altijd gemakkelijk om te
weten welke te selecteren. Daarom biedt ARCHOS een selectie van toepassingen aan met zijn Junior
assortiment waar kinderen plezier aan beleven terwijl het hun nieuwsgierigheid aanwakkert en het leren
stimuleert. Applicaties voor het leren van talen, wiskunde, tekenen en de basis van computer
programmeren worden voorgeïnstalleerd op de ARCHOS Junior Tab en de ARCHOS Junior Phone.

Beschikbaarheid en Prijs
De ARCHOS Junior Tab en ARCHOS Junior Phone komen beschikbaar in Europa op www.archos.com
en in de schappen van de ARCHOS distributiepartners vanaf juni 2018 vanaf €79,99 incl. btw.

Over ARCHOS
ARCHOS, een pionier in de consumentenelektronica, blijft innovatief en revolutionair op de markt van
de consumentenelektronica. Zo was de Franse fabrikant in 2000 het eerst op de markt met een HDD
MP3-speler, met een multimedia speler in 2003, met Google Android tablets in 2009, met een Smart
Home in 2014 en met PicoWAN in 2016, het eerste gezamenlijke netwerk gewijd aan de IoT. ARCHOS
biedt vandaag de dag wereldwijd een eigen lijn van tablets, smartphones en connected objects. Ook
vermarkt en distribueert het hoogwaardige innovatieve producten die gekoppeld kunnen worden aan de
tablet en smartphone markten: stedelijke mobiliteit en slimme entertainment. Met het hoofdkantoor in
Frankrijk, kantoren in Europa en Azië, is ARCHOS een sterke pan-Europese speler geworden en is het
druk bezig met het bevorderen van haar internationale expansie. ARCHOS is genoteerd op Euronext
Paris, compartiment C van Eurolist, ISIN-Code: FR0000182479.

Pers contact
ARCHOS Nederland – Rob Kubinek – kubinek@archos.com - +31 (0)6 53 647 107
ItsaRep – Erik van de Nadort - erik@itsarep.nl - +31 (0)6 22 84 19 19

Specificaties
ARCHOS Junior Tab
Vanaf €79.99
Hardware:
Quad core CPU @ 1.3 GHz
GPU Mali 400
RAM: 1GB
Internal storage capacity: 8GB – Extensible via Micro SD card
Screen:
Diagonal size: 10.1 inches
Resolution: 1024x600 pixels
Technology: TN
Software:
Operating system: Google Android 7
Qustodio for Security
Youtube for Kids
Apps store: Google Play Store
Web browser: Qwant Junior
Wireless connexions:
WiFi: b/g/n
WiFi direct
Bluetooth
GPS
SAR/DAS: Body: 1,88 W / Kg (10g)
Camera:
Back camera: 2 MP
Front camera: 0,3 MP
Video encoding: 720p
Battery:
Li-Ion
4000 mAh
Ports and sensors:
Loudspeakers
Audio output: 3,5mm Jack
Microphone
G sensor
Micro USB
USB OTG

Specificaties
ARCHOS Junior Phone
Vanaf €79.99
Hardware:
Quad core CPU @ 1.2 GHz
GPU Mali 400
RAM: 1Gb
Internal storage capacity: 8Gb – Extensible via Micro SD card
Screen:
Diagonal size: 5 inches
Resolution: 854x480 pixels
Technology: TN
Software:
Operating system: Google Android 7
Qustodio for Security
Youtube for Kids
Apps store: Google Play Store
Web browser: Qwant Junior
Wireless connexions:
2 SIM slots (micro and standard)
GSM / GPRS / Edge frequencies: 900 / 1800 MHz
3G / WCDMA frequencies: 900 / 2100 MHz
Data rates: DC-HSPA+ 42Mbps / 11Mbps in 3G
SMS / MMS
WiFi: 802.11 a/b/g/n
WiFi direct
Bluetooth
GPS
FM radio
SAR / DAS: Head: 0,321 W / Kg (10g) / Body: 0,716 W / Kg (10 g)
Camera:
Back camera: 8MP with Flash
Front camera: 2MP
Video encoding: 720p
Battery:
Li-Ion
Removable
2000 mAh
Ports and sensors:
Loudspeakers
Audio output: 3,5mm Jack
Microphone
Light sensor
G sensor
Micro USB
USB OTG

