ARCHOS 101 Saphir – pancerny tablet
z Nougatem

22 lutego 2017 r. – Firma ARCHOS, francuski producent urządzeń mobilnych, zaprezentuje na targach
MWC 2017 w Barcelonie najnowszy pancerny tablet 101 Saphir.
Nowy model został zaprojektowany zgodnie ze standardem IP54, gwarantując odporność na wodę, pył
oraz upuszczenie do wysokości jednego metra. Ze względu na swoją wyjątkową wytrzymałość jest dobrą
propozycją dla najmłodszych lub osób pracujących w podróży.
ARCHOS 101 Saphir działa pod kontrolą najnowszego systemu
Android 7.0 Nougat. Tablet wyposażono w 10,1-calowy ekran o
rozdzielczości HD 1280x800 oparty na matrycy IPS.
Urządzenie wykorzystuje 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1.3
GHz, 1 GB RAM oraz oferuje 16GB pamięci wewnętrznej, którą
można

rozszerzyć

przy

pomocy

karty

microSD.

Bateria

o

pojemności 6000 mAH pozwala na korzystanie z tabletu przez
większość dnia, a wykonywanie zdjęć umożliwią dwa aparaty: 5 MP z tyłu oraz 2 MP z przodu.

Model został także wyposażony w dodatkową klawiaturę, moduł GPS oraz gniazda USB typu C oraz
micro HDMI.
ARCHOS 101 Saphir zostanie zaprezentowany na stoisku ARCHOS na MWC 2017 (hala 6, stoisko B60).
Dokładna specyfikacja, ceny oraz dostępność zostaną określone w czerwcu 2017.
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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

