
Xbox SmartGlass lanceres på fredag
Med Xbox SmartGlass-app’en på sin tablet eller smartphone kan man styre stort set alt favoritindhold på tv’et gennem Xbox 360. Man kan
desuden med SmartGlass se sine favoritvideoer, lytte til musik og spille favoritspillene – på tværs af enheder og geografi.

Med SmartGlass kan man få information om fx skuespillere i film, mens man ser film. Brugere kan kommentere på sociale medier, redigere
spillelister, mens musikken afspilles, og bruge mobilen eller tabletten med SmartGlass-app’en til at browse på nettet og samtidig få det vist på
tv’et. Xbox SmartGlass er en gratis app til Windows 8, der er tilgængelig fra på fredag. Senere på året kommer en udgave til Windows Phones
og andre platforme.

”Vores ambition er at bringe alle enheder tættere sammen og give forbrugerne den bedste underholdning, hvor som helst, når som helst,”
siger Jesper Green Frost, Divisionschef Microsoft Entertainment Division.

Da Microsoft begyndte at udvikle Xbox Smartglass-teknologien, tog virksomheden udgangspunkt i forskellige udfordringer:

Hvad hvis du problemfrit kunne flytte underholdning mellem alle dine devices og tage underholdningen med dig overalt?
Hvad hvis du kunne styre dine foretrukne hjemmesider på dit tv med simple bevægelser på din tablets eller smartphones touchscreen?
Hvad hvis din tablet eller telefon vidste, hvad du så på tv og præsenterede bonusmateriale uden, at du behøvede at løfte en finger?
Hvad hvis du kunne bruge din tablet til at udarbejde en spilstrategi i eksempelvis EA SPORTS '"Madden NFL", hvorefter du kunne
udføre det til perfektion på dit tv?

Helt konkret kan du bruge din tablet og smartphone til at starte og navigere i en film eller en serie på dit tv. Du kan også få ekstra
informationer om skuespillerne og filmens historie. Træk filmen tilbage til din tablet og se slutningen, når du skal videre på farten. Brug din
telefon eller tablet som en smart fjernbetjening. Eller naviger rundt på Internet Explorer på dit tv uden at skulle få grå hår i hovedet over tv’ets
fjernbetjening med piltaster og cifre.

Xbox SmartGlass er tilgængelig på Windows 8 tablets og pc'er fra d. 26. oktober og på Windows Phone 8 i løbet af efteråret. Derudover
kommer Xbox SmartGlass-app’en til iOS og Android-enheder senere på året.

Se en gennemgang af Xbox SmartGlass her: http://bit.ly/xboxsmartglassdk.Læs mere om SmartGlass her.
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Om Xbox

Xbox er Microsofts førende underholdningsservice til tv, telefon, pc og tablet. Det er hjemsted for de bedste og bredeste spil samt en af
verdens største biblioteker af musik, film, tv og sport. Med Kinect, der har omdannet Xbox 360 spil og underholdning i stuen med en helt ny
måde at spille spil og finde underholdning - der kræves ingen controller. Mere information om Xbox kan findes online på http://www.xbox.com.


