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ARCHOS Music Beany: nieograniczony
dostęp do bezprzewodowej muzyki
Praktyczne połączenie muzyki i stylu

Kraków, 1 września 2014 – Firma ARCHOS, pionier na rynku urządzeń z systemem Android,
przedstawia ARCHOS Music Beany – czapkę z wbudowanymi bezprzewodowymi słuchawkami
Bluetooth.
Music Beany zastępuje typowe słuchawki i pozwala uwolnić się od ograniczających ruchy kabli.
Dodatkowo pełni rolę tradycyjnej czapki. Nowy gadżet marki ARCHOS sprawdzi się podczas
joggingu, spacerów, czy w podróży – wszędzie tam, gdzie na co dzień potrzebujemy towarzystwa
muzyki.
ARCHOS Music Beany jest kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami z systemem operacyjnym
Android i iOS, a dźwięk przesyłany jest do wbudowanych słuchawek za pośrednictwem łącza
Bluetooth 2.0. Music Beany zapewnia nieprzerwane słuchanie muzyki przez 8 godzin, a w trybie
uśpienia pozostaje aż do 60 godzin. Gadżet można bardzo szybko naładować przez port
microUSB.
Co ważne, inżynierowie pracujący nad technologią wbudowanych w Music Beany słuchawek,
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zadbali również o wysoką jakość dźwięku.

Cena
ARCHOS Music Beany dostępna będzie od października br. w sugerowanej cenie detalicznej 109
zł i wielu wersjach kolorystycznych.

Więcej informacji:
www.archos.com

Kontakt prasowy:
Karolina Pluta
public relations specialist

Małgorzata Mączyńska
junior public relations specialist

SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 684 12 68
Kom.+48 794 590 018

Tel.: +48 12 349 03 52
Kom. +48 533 802 404

Email: karolina.pluta(at)sarota.pl
www.sarota.pl

Email: malgorzata.maczynska(at)sarota.pl

O firmie ARCHOS
ARCHOS jest pionierem rynku przenośnego sprzętu audio i wideo. Założona w 1988 francuska
firma specjalizuje się obecnie w produkcji tabletów i smartfonów opartych na systemie Android
oraz oferuje szeroką gamę produktów OEM. W 2000 ARCHOS wprowadził Jukebox 6000 –
pierwszy odtwarzacz MP3 z twardym dyskiem. W 2008 w portfolio producenta pojawiły się
pierwsze tablety internetowe, a rok później zadebiutował pierwszy na rynku tablet z Androidem. W
2013 ARCHOS zaprezentował smartfony nowej generacji z serii Platinum. ARCHOS posiada biura
w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. Firma jest notowana na giełdzie Euronext, a jej akcje
widnieją na liście papierów wartościowych Eurolist (Compartment C, ISIN CodeFR0000182479).

