ARCHOS (АРКОС) підсилює свій модельний ряд
та презентує 4 смартфони, які будуть доступні у
продажу цього літа.
Париж, Франція – Київ, Україна; вівторок, 13 червня – ARCHOS (АРКОС), французький
піонер в області споживчої електроніки, який вже став сильним пан'європейським гравцем, ставить
перед собою ціль збільшити свою долю на ринку і надати користувачам більш технологічні та
витончені смартфони. ARCHOS (АРКОС) представляє у лінійці Diamond дві нові моделі, які були
розроблені Nubia, з використанням їх виробничих потужностей та інновацій. Nubia стали
конкурентоспроможними з введенням у модельний ряд флагманів середнього рівня, пропонуючи
новітні апаратні засоби і унікальний інтерфейс для безпрецедентного користувацького досвіду,
особливо в області фотографії.
Крім того, у новій лінійці Sense, ARCHOS (АРКОС) презентує дві нові моделі: смартфон з
"безмежним" екраном та захищений смартфон. Ці моделі ілюструють еволюцію використання
смартфонів в симбіотичних і всюдисущих пристроях, де користувачі вимагають більш високої
роздільної здатності екрану, плавності роботи, якості фотографій і захисту для своїх смартфонів.

ARCHOS Diamond Alpha
Це флагман середнього класу, яскрава альтернатива присутнім на
ринку смартфонам популярного бренду, який обладнаний
цільнометалевим корпусом, захищеним за допомогою Corning Gorilla
Glass, 5,2-дюймовим Full HD дисплеєм, восьмиядерним чипсетом
Qualcomm Snapdragon 652, 4 ГБ оперативної та 64 ГБ постійної,
розширюваної пам'яті.
Смартфон був розроблений для користувачів яки не уявляють своє
життя без щоденного фотографування. Дійсно, його основний 13 МП
подвійний сенсор SONY (один чорно-білий, інший кольоровий), і його
16 МП селфі камера, пропонує фото і відео ентузіастам повний набір
фільтрів і режимів та можливість запису 4K відео.
ARCHOS Diamond Alpha буде доступний з липня 2017 року за ціною 12
999 грн.

ARCHOS Diamond Gamma
Маючи унікальний тонкий дизайн (менше ніж 8 мм) та алюмінієвий корпус,
ця модель обладнана 5,5-дюймовим IPS HD 2.5D екраном, 64-бітним
восьмиядерним процесором Qualcomm, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ постійної,
розширюваної до 128 ГБ, пам'яті, основною 13 МП камерою (Samsung) та
фронтальною 5 МП камерою, а також акумулятором ємністю 3000 мАг.
Смартфон працює під управлінням операційної системи Google Android
7.1.1.
Його фото додаток надає користувачеві більше простору для художньої
творчості, на щоденній основі:
- Функція Клонування, дозволяє обрати найексцентричні знімки за
допомогою багаторазового клонування одного фото
- Функція Уповільнення, пропонує кінематографічні ефекти для навіть
самих тривіальних відео
- Завдяки Панорамному режиму, пейзажі з вашого відпочинку стають
спогадами в широкому форматі.
ARCHOS Diamond Gamma буде доступний з липня 2017 року за ціною 5
999 грн.
На доданок до оновленого модельного ряду Diamond, ARCHOS підсилив свою лінійку «Sense», що
складається зі смартфонів, що мають виразний дизайн та унікальне сприйняття.

ARCHOS Sense 55 S
ARCHOS Sense 55 S має ультра легкий і виразний дизайн та
поєднує в собі екстремальний, "безмежний" 5,5-дюймовий Full HD
IPS дисплей (співвідношення екрану до розміру смартфона – 80%),
який забезпечує люмінесцентність кольорів; 2 ГБ оперативної та
16 ГБ постійної пам'яті; основну камеру з двома сенсорами (8 МП
+ 8 МП); сканер відбитків пальців для додаткового рівня безпеки,
а також акумулятор ємністю 3000 мАг, щоб ви могли
користуватись смартфоном цілий день. Смартфон працює під
управлінням операційної системи Google Android 7.
ARCHOS Sense 55 S буде доступний в липні 2017 року за ціною 5
299 грн.
ARCHOS Sense 55 S привносить свіже повітря й істинний дух
виразного дизайну до сімейства смартфонів за доступною ціною.

ARCHOS Sense 50 X
У своєму міцному корпусі, який відповідає стандарту IP68,
ARCHOS Sense 50 X стійкий до подряпин, пилу, крапель
дощу та занурення у воду (до 1 метра) протягом 30 хвилин, а
також підтримує робочі температури від -20°C до +55С°. Він
обладнаний неперевершеним, захищеним за допомогою
технології Gorilla Glass 4, 5-дюймовим Full HD дисплеєм,
чотирьохядерним чипсетом Mediatek MT6737 з частотою
ядер 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативної та 16 ГБ постійної пам'яті, з
можливістю розширення до 128 ГБ через свій інтегрований
слот для MicroSD карт. Смартфон живиться від акумулятора
ємністю 3500 мАг та працює під управління операційної
системи Google Android 7.
ARCHOS Sense 50 X буде доступний у липні 2017 року за
ціною 7 999 грн.
ARCHOS Sense 50 X є відмінним компаньйоном для
професійних торгових агентів, робітників, що працюють на
відкритому повітрі й взагалі для всіх, хто часто випадково
пошкоджує свій смартфон, а також для тих, хто шукає пристрій, який чудово виглядає та працює.

Про ARCHOS (АРКОС)
ARCHOS (АРКОС), піонер в області споживчої електроніки, продовжує впроваджувати
революційні нововведення на ринку споживчої електроніки. Крім того, французький виробник
першим на ринку з HDD MP3-плеєром у 2000 році, мультимедійним плеєром у 2003 році,
планшетом на базі операційної системи Google Android в 2009 році, системою Розумний дім, що
підключається в 2014 році, а також PicoWAN, перша спільна мережа для IoT, у 2016 році.
Сьогодні ARCHOS (АРКОС) пропонує свою власну лінійку планшетів, смартфонів і підключених
об'єктів по всьому світу. Компанія також розповсюджує інноваційні продукти з високою доданою
вартістю, що пов'язані з ринками планшетів та смартфонів: міська мобільність, розумні розваги.
Зі штаб-квартирою у Франції, представництвами в Європі і в Азії, ARCHOS (АРКОС) став сильним
загальноєвропейським гравцем і продовжує свою міжнародну експансію. Акції ARCHOS
котируються в Eurolist, Compartment C, Euronext Paris, ISIN код: FR0000182479.

Контакти:
Бенедікт Ерно (Bénédicte Ernoult)
Директор з маркетингу
ernoult@archos.com – + 33 1 69 33 16 90
Еммануель Бюро дю Коломб'є (Emmanuelle Bureau du Colombier)
Менеджер з комунікацій/ PR менеджер
ebdc@archos.com – + 33 6 09 47 23 49
Олег Рижих
Представник в Україні
ryzhykh@archos.com

