ARCHOS Oxygen 101 S - tablet z
czytnikiem linii papilarnych i Androidem 9
Pie

Kraków, 29 listopada 2018 roku – Już wkrótce na rynku pojawi się nowy tablet od firmy ARCHOS francuskiego producenta elektroniki użytkowej. Model Oxygen 101 S wyposażony jest w czytnik linii
papilarnych i najnowszy system operacyjny Android w wersji 9 Pie.
ARCHOS Oxygen 101 S to sprzęt, który najlepiej sprawdzi się w zastosowaniach domowych. Dzięki
ekranowi o przekątnej 10,1 cala w rozdzielczości 1920 x 1200 px i matrycy IPS, tablet zapewnia
dobrą jakość wyświetlanych treści, takich jak filmy czy zdjęcia.
Tablet wyposażono w 3 GB RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej na aplikacje, z możliwością
rozszerzenia o dodatkową przestrzeń na dane, za pomocą karty Micro SD.
Urządzenie działa w oparciu o system Android w najnowszej wersji 9 Pie, w której usprawnień
doczekała się, m.in. nawigacja po systemie, bardziej intuicyjna niż w starszych wersjach i dodano
więcej opcji ochrony prywatności użytkownika.
Na eleganckiej obudowie tabletu znalazło się również miejsce dla czytnika linii papilarnych, portu
USB-C oraz złącza Pogo – służącego do łatwego podłączenia akcesoriów, takich jak stacja dokująca
lub klawiatura. Oxygen 101 S dysponuje wbudowaną baterią o pojemności 6000 mAh.

Premiera tabletu ARCHOS Oxygen 101 S zapowiedziana jest na pierwszy kwartał 2019 roku, a
sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 639 zł (149 euro).

Specyfikacja ARCHOS Oxygen 101 S


Wymiary: 255 x 163 x 8 mm



Waga: 511 g



Ekran: LCD IPS, 10.1 cali, 1920 x 1200 px



RAM: 3 GB



Pamięć wewnętrzna: 32 GB z możliwością rozszerzenia za pomocą karty Micro SD



Bateria: 6000 mAh



WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO, WiFi Direct



LTE 4G



GPS: GPS + Glonass, GALILEO



Aparaty: 2 MPx i 5 MPx



Czytnik linii papilarnych



System operacyjny: Android 9 Pie



Złącza: USB-C, Pogo
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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

