ARCHOS Hello Connect – aplikacja do
sterowania inteligentnym domem

Kraków, 25 czerwca 2018 r. – ARCHOS nawiązał współpracę z firmą Tuya Smart - producentem
zaawansowanych rozwiązań IoT. Efektem kooperacji obu marek jest aplikacja ARCHOS Hello
Connect, która pozwala na wygodne zarządzanie ekosystemem urządzeń smart home, także za
pomocą komend głosowych.
Aplikacja pozwala sterować oświetleniem, inteligentnymi gniazdkami i monitoringiem, ale także
zarządzać ogrzewaniem oraz klimatyzacją. Można ją zainstalować na smartfonie oraz asystentach
domowych ARCHOS Hello oraz Mate – oferuje on kompatybilność zarówno z Google Assistant jak i
Amazon Alexa. W przypadku obu rozwiązań wspierane są komendy głosowe. ARCHOS Hello
Connect wspiera użytkownika w codziennych czynnościach, pozwalając oszczędzić czas i
umożliwiając planowanie pracy urządzeń podłączonych do systemów smart home.
Do końca 2018 roku, ARCHOS planuje wprowadzenie nowej linii inteligentnych produktów, które będą
w stanie korzystać z aplikacji Hello Connect oraz będą współpracować z asystentami domowymi
ARCHOS Hello oraz ARCHOS Mate. Pierwszym tego typu produktem będzie żarówka ARCHOS
Smart WiFi Bulb, która w sprzedaży pojawi się już wkrótce – zadebiutuje razem z asystentem Hello
(wykorzystującym Google Assistant). Sugerowana cena detaliczna żarówki na rynku europejskim
została ustalona na poziomie 19,99 euro.
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O firmie ARCHOS:
ARCHOS jest pionierem rynku przenośnego sprzętu audio i wideo, specjalizującym się w produkcji
tabletów i smartfonów opartych na systemie Android. Firma od 1988 roku wielokrotnie
rewolucjonizowała rynek elektroniczny. Obecnie ARCHOS oferuje swoje autorskie serie smartfonów i
tabletów, jak również szeroką gamę produktów OEM. W 2000 roku ARCHOS wprowadził Jukebox
6000, pierwszy odtwarzacz MP3 z twardym dyskiem. W 2008 roku w portfolio producenta pojawiły się
pierwsze tablety internetowe, a rok później firma wprowadziła na rynek pierwszy tablet z systemem
Android. W 2013 ARCHOS zaprezentował smartfony nowej generacji z serii Platinum. ARCHOS
posiada biura w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Firma ARCHOS jest notowana na giełdzie
Euronext w Paryżu, Eurolist (dział C, kod ISIN: FR0000182479).
Więcej informacji: www.archos.com/pl

