Óculos inteligentes

Epson Moverio BT-200

Os óculos inteligentes da empresa líder em tecnologia de projeção.
Os Moverio BT-200 vêm equipados com tecnologia que permite aproveitar ao máximo as
aplicações de realidade aumentada (RA) e ver conteúdos 2D ou 3D com alta qualidade de
imagem em ambientes internos e externos.

Por que o Moverio é único?

Características do Moverio BT-200
- Imagem de alta qualidade com percepção de até 320 polegadas com

A câmera, o giroscópio, o GPS e os outros sensores incorporados permitem
que o software perceba os seus movimentos e o seu entorno para
proporcionar experiências úteis e totalmente inovadoras.
A unidade de controle de bolso, com trackpad multitoque, facilita o controle.

resolução qHD, que abrange todo o campo de visão e que permite desfrutar
de conteúdo 3D lado a lado.
- Conectividade Wireless e Bluetooth 3.0.
- Sensores integrados que incluem câmera, giroscópio, GPS, acelerômetro,
bússola e microfone.

TRANSPARENTE O design transparente permite desenvolver aplicações que
sobrepõem informação e imagens digitais ao mundo real.

3D

Tela binocular frontal e central que permite um
desenvolvimento real da aplicação 3D.

- Processador Dual Core 1.2GHz e 1GB RAM.
- 8 GB de memória interna com capacidade de expansão de até 32 GB
adicionais com um cartão SD.
- Bateria com duração de aproximadamente 6 horas.
- Os BT-200 utilizam o sistema operativo Android, com acesso a inúmeras
aplicações através do Moverio Apps Market, sustentado por uma forte

SENSORES Controles baseados no movimento e localização do
INTEGRADOS usuário.

comunidade de programadores.
- Sistema de som Dolby Digital Plus.
- Design compacto e leve.
- Visualização do conteúdo 3D lado a lado.

Óculos inteligentes

Epson Moverio BT-200
Opções de conectividade
Wireless e Bluetooth 3.0
Controle de movimento
Sensores de movimento integrados
que permitem um novo nível de
interatividade com as aplicações.

Bateria de longa duração
Veja, jogue e navegue mais tempo com
uma bateria que dura até 6 horas.

Câmera frontal
Câmera VGA que ajuda as aplicações
com Realidade Aumentada.
Tela binocular transparente
Você pode perceber imagens de até 320 polegadas
concentradas no seu campo visual para que experimente
uma combinação de informação real e digital.

Interface amigável
Unidade de controle tátil compacta
para uma navegação mais intuitiva.

Aplicações Variadas
A plataforma BT-200 permite o desenvolvimento e uso de diversas aplicações para uso doméstico ou corporativo. Visite o Moverio Apps Market para
descobrir apps desenvolvidos para o Moverio BT-200. Baixe-os diretamente a partir dos óculos e entre num novo mundo de entretenimento e
possibilidades.

A câmera integrada, o GPS e outros detectores de movimento
possibilitam que o software entenda os seus movimentos e o ambiente
para dar-lhe a melhor experiência.
Imagine andar por um museu e enxergar à sua frente as informações
e curiosidades sobre determinada obra, como o nome do artista,
a época em que viveu e a sua principal contribuição para a história.

Conheça mais sobre o Moverio:

Epson.com/Moverio

Outro exemplo de uso nas indústrias: o acessório pode tornar mais
eficiente o monitoramento da produtividade dos colaboradores e a
localização e o controle dos estoques, além de otimizar operações
de treinamento dos funcionários, a manutenção de equipamentos,
a logística e o suporte à distância em trabalhos fora da fábrica.

youtube.com/Moverio

Moverio Epson.com/MoverioDev
www.epson.com.br
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