Kodak tekent voor ARCHOS als Europees Tablet Merk Licentiehouder
Rochester, NY en Parijs, Frankrijk, februari 16, 2017 -- Eastman Kodak Company kondigt vandaag aan
dat het ARCHOS, een pionier in consumenten elektronica en een sterk pan-Europees bedrijf, heeft
geselecteerd als de merk licentiehouder in de Europese tablet markt.
De overeenkomst met ARCHOS is de nieuwste uitbreiding op Kodak's Merk Licentie Programma en is
het vervolg op de succesvolle Europese lancering van de KODAK Ektra Smartphone.
"We zijn erg trots om een van Kodak's licentiehouders te worden om gezamenlijk hun merk in de
tablet wereld te ontwikkelen. We kijken er echt naar uit deze apparaten in de handen van mensen te
geven", zei van ARCHOS CEO, Loïc Poirier.
"Wij zijn enthousiast om ARCHOS aan ons portfolio van merk licentiehouders toe te voegen,"zei Brian
Cruz, Vice President en General Manager van Kodak's Consumer Products Group. "ARCHOS heeft een
sterke track record in de tablet sector. Het Franse merk was de eerste op de markt met een GOOGLE
ANDROID tablet in 2009 en is erkend als een belangrijke speler in de Europese tablet markt met brede
aanwezigheid in retail."
De KODAK tablet producten combineren chique design met de nieuwste technologieën.
Voorgeïnstalleerde applicaties op de tablets bieden foto en video enthousiastelingen creatieve opties
inclusief een 8MP camera voor het vastleggen en beleven van herinneringen uit het dagelijkse leven.
Met de 3G connectiviteit kunnen consumenten hun favoriete foto's en video's real time delen met
familie en vrienden.
De Kodak-tablets worden beschikbaar in winkels in heel Europa voor zomer 2017.
Over ARCHOS
ARCHOS, een pionier in de consumenten elektronica, blijft innovatief en revolutionair op de markt
van de consumenten elektronica. Zo was de Franse fabrikant in 2000 het eerst op de markt met een
HDD MP3-speler, met een multimedia speler in 2003, met Google Android tablets in 2009, met een
Smart Home in 2014 en met PicoWAN in 2016, het eerste gezamenlijke netwerk gewijd aan de IoT.
ARCHOS biedt vandaag de dag wereldwijd een eigen lijn van tablets, smartphones en connected
objects. Ook vermarkt en distribueert het hoogwaardige innovatieve producten die gekoppeld
kunnen worden aan de tablet en smartphone markten: stedelijke mobiliteit en slimme
entertainment. Met het hoofdkantoor in Frankrijk, kantoren in Europa en Azië, is ARCHOS een sterke
pan-Europese speler geworden en is het druk bezig met het bevorderen van haar internationale
expansie. ARCHOS is genoteerd op Euronext Paris, compartiment C van Eurolist, ISIN-Code:
FR0000182479.

Over Kodak
Kodak is een technologiebedrijf gericht op imaging. Wij bieden – direct en via partnerships met
andere innovatieve bedrijven – hardware, software, materialen en diensten aan klanten in grafische
kunsten, commerciële printing, uitgeverijen, verpakkingen, elektronische displays, entertainment en
commerciële films en producten voor de consumenten markt. Met onze wereldklasse R&D
mogelijkheden, innovatieve oplossingen portfolio en uiterst betrouwbare merk, helpt Kodak klanten
over de hele wereld om hun eigen bedrijven duurzaam te laten groeien en van hun levens te
genieten. Voor meer informatie over Kodak, bezoek ons op kodak.com, volg ons op Twitter @Kodak
of like ons op Facebook.
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