ARCHOS @ MWC 2017
ARCHOS (АРКОС) представляє комплексну лінійку
для більш легких та екологічних поїздок
ARCHOS Urban eScooter, ARCHOS Bolt, ARCHOS X3
Париж – понеділок, 27 лютого, 2017 – Безперервний розвиток міст по всій Європі з великою
кількістю транспорту призводить до невтішної ситуації на дорогах: населенню великих міст
доводиться мати справу з великими заторами, поганою якістю повітря та шумом. Завдяки
модельному ряду підключених об’єктів Urban Mobility, ARCHOS (АРКОС) схиляє шальки терезів
на користь виду транспорту, який є більш ефективним і більш екологічно чистим.
З одного боку, цифрове з'єднання підвищує безпеку та ефективність дорожнього руху, в тому
числі загальних і автоматизованих транспортних засобів. З іншого боку, інновації в
акумуляторних батареях, можливості швидкої зарядки та технологій у механіці, робить
електричні транспортні засоби життєздатною альтернативою.
"В ARCHOS (АРКОС), ми всі переконані, що поєднання цифрових технологій і електрики може
призвести до зрушення міської мобільності у бік більшої екологічності. Ми працювали протягом
кількох місяців над новими підключеними мобільними рішеннями та транспортними засобами,
які працюють на чистій енергії. Ми уклали партнерські відносини з інноваційними компаніями, і
ми ділимося R&D досвідом кожен день. В результаті, ми пишаємося тим, що можемо
представити на виставці Mobile World Congress в цьому році всеосяжну лінійку." Заявляє Лоїк
Пуарье, генеральний директор компанії ARCHOS (АРКОС).

ARCHOS Urban eScooter
ARCHOS Urban eScooter є істинним супутником на кожен день. Легко та просто розкладаючись,
він може досягати швидкості 20 км/год і подолати без підзарядки до 25 км. Скутер може навіть
долати 15° схили. Це дуже простий у використанні пристрій: одна кнопка для прискорення і ще
одна для гальмування. Він обладнаний усіма функціями стандартного скутера: фари, підніжка і
підставки для ніг. Подвійна система демпфірування і гальмівна система EBS роблять скутер
дуже безпечним на дорозі. ARCHOS Urban eScooter повністю електричний і може бути повністю
заряджений від будь-якої електричної розетки всього за
180 хвилин. Крім того, за допомогою спеціального
додатка ви миттєво дізнаєтеся його швидкість і стан
акумулятора.







Легко складається і зберігаються практично в будьякому місці
Долає до 25 км від одного заряду
Швидкість до 20 км/г
Легкий; 14.15 кг з батареєю
Долає схили до 15°
Подвійна система демпфірування

ARCHOS Bolt
ARCHOS Bolt є технологічною часткою, яка зроблена з
висококласного алюмінієвого сплаву, міцного і стійкого
матеріалу. Дуже просто складається, компактний і легкий, всього
8 кг. Його максимальна швидкість 15 км/год – це правильний
баланс між швидкістю і безпекою. Простий в експлуатації,
швидкість можна регулювати прямо на ручці. На додаток до
гальма на задньому колесі, самокат обладнаний функцією
гальмування двигуном. ARCHOS Bolt може витримувати
навантаження до 90 кг. А його світлодіодний екран відстежує
пройдений кілометраж і стан батареї.





Легко складається
Долає до 10 км від одного заряду
Швидкість до 15 км/г
Легкий; вага всього 8.28 кг

ARCHOS X3
Тихий і чистий з нульовим викидом C02,
ARCHOS X3 є відповіддю на зростання
вартості енергії й густонаселених містах. Його
електродвигун (потужність 1 кВт – об’єм 50
см3) забезпечує унікальні відчуття водіння. Він
забезпечує максимальну потужність миттєво, а
максимальна швидкість досягається приблизно
3 c. Він має стильний матовий чорний колір
корпусу та постачається зі спеціальним
багажником для зберігання шолома. Він може
подолати в середньому 60 км від одного заряду
батареї в міському циклі водіння. Це дійсно
дуже просто, ви можете зарядити його від будьякої електричної розетки (220В) приблизно за 6
годин і повертатися на дорогу.







Повністю електричний
Ніяких ТО, бензину, оливи та СО2
Менше 15 грн на 100 км
Багажник для зберігання шолому в комплекті
Європейська сертифікація на одне місце
Елегантний, матовий чорний колір

Лінійка ARCHOS Urban Mobility Буде представлена на стенді ARCHOS (АРКОС) під час MWC
2017 (Hall 6, Booth #B60). ARCHOS Urban eScooter вже доступний у продажу. Точні
характеристики, ціни та доступність для ARCHOS Bolt та ARCHOS X3 будуть повідомлені
додатково після старту продажів, у квітні 2017 року.

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 в 2000 році, мультимедійний плеєром в 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, в 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 родовжує свою міжнародну експансію. Акції ARCHOS
котируються у Eurolist, Compartment C, Euronext Paris, ISIN код: FR0000182479.
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