ARCHOS представляє Safe-T Touch
перший апаратний крипто-гаманець для крипто-активів
із вбудованою захищеною сервісною платформою
Париж - вівторок, 25 вересня 2018 р. – ARCHOS (АРКОС) оголошує, що у січні 2019 року,
відбудеться запуск Safe-T Touch, першого захищеного апаратного крипто-гаманця з
сенсорним екраном, який містить інтерфейс Android та платформу інтегрованих сервісів для
тих, хто вже має крипто-валюти або хто бажає відкрити рахунок у крипто-активах.
"Ми хочемо, демократизувати крипто-валюти, зробити інформацію доступною, полегшити та
забезпечити захист обміну, та запропонувати користувачам рішення "під ключ", - говорить
Лойк Пуар'є, генеральний директор компанії ARCHOS.

Крипто-активи - це валюти, які ще важко зрозуміти
Громадськість ще не прийняла криптокультури з наступних причин:
 Як придбати крипто-актив, а потім, як обміняти їх на інші валюти
або конвертувати їх у євро чи у долар?
 Як визначити плату за транзакцію?
 Які платформи використовувати? Як бути в безпеці та уникнути
кіберзлочинності?
 Як підвищити рентабельність інвестицій під час запуску нових
криптовалют та токенів?
 Як перевірити всі операції з одного портфеля та отримати
додаткові послуги?
ARCHOS розробив Safe-T Touch, щоб відповісти на ці питання,
пропонуючи 100% інтегроване рішення:

ARCHOS Safe-T Touch - повністю захищений:
Розроблений у партнерстві з Prove & Run, пристрій має захищену
область виконання для транзакцій, ізольовану від операційної системи
Google Android завдяки ProvenCore, ультра-безпечну TEE Prove & Run,
що дає неперевершений рівень безпеки.
Пристрій оснащений сканером відбитків пальців для автентифікації
власника.
Пристрій ніколи не підключається безпосередньо до Інтернету: він
синхронізується лише через захищений Bluetooth за безпосереднім
запитом його власника.

ARCHOS Safe-T Touch це пристрій "все-в-одному":
Завдяки повністю сенсорному екрану, Safe-T Touch забезпечить екосистему, яка надає
повний спектр послуг: ініціювати та отримувати транзакції, перевіряти залишки та зміни у
валютах, а також обмінювати крипто-валюти.

Perspectives
Офіційний запуск ARCHOS Safe-T Touch відбудеться на CES 2019 (8-11 січня 2019 року, в
Лас-Вегасі, США).
ARCHOS також розглядає прискорення просування Safe-T Touch та інтегрованої платформи
послуг до спільноти трейдерів і ентузіастів крипто-індустрії, створюючи та активізуючи
інноваційну програму набору персоналу в рамках ICO.
Щоб слідкувати за новинами, присвяченими рішенням сімейства ARCHOS Safe-T, будь
ласка, приєднуються до групи в Telegram: https://t.me/ArchosCrypto.

Про ARCHOS
ARCHOS (АРКОС), піонер в області споживчої електроніки, продовжує впроваджувати
революційні нововведення на ринку. У минулому французький виробник був 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 online, у 2014
році, а також з PicoWAN, першою спільною мережею для IoT, у 2016 році. Сьогодні ARCHOS
(АРКОС) пропонує свою власну лінійку планшетів, смартфонів і підключених до Інтернету
пристроїв по всьому світу. Компанія також розповсюджує інноваційні продукти, що пов'язані з
ринками планшетів та смартфонів серій міська мобільність та розумні розваги. Зі штабквартирою у Франції, представництвами в Європі й в Азії, ARCHOS (АРКОС) став сильним
загальноєвропейським гравцем і продовжує свою міжнародну експансію. Акції ARCHOS
(АРКОС) котируються в Eurolist, Compartment C, Euronext Paris, ISIN код: FR0000182479.
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