خبر صحفي
دبي 6 ،يناير 5102

معرض اإللكرتونيات االستهالكية 5102
القاعة اجلنوبية رقم  - 3اجلنا رقم 31302
باروت تكشف عن مشاريعها ومستجداهتا التقنية املقبلة يف العام  ،5102وتظهر مرة أخرى مدى قوة خرباهتا
التقنية وقدراهتا اإلبداعية.
 السيارات
 باروت آر إن يب  :6نظام املعلومات والرتفيه األكثر تكاملا.نظام معلومات وترفيه مبقاس  ،2-DINيعتمد على نظام أندرويد ( 2.1لوليبوب) ،طورته باروت
باالعتماد على خرباهتا يف دمج اهلواتف الذكية بالسيارة ،ليوفر آبل كاربلي وأندرويد أوتو،
ونظام ملحة مدمج ،وخدمات املساعدة على القيادة ،واالتصاالت اهلاتفية حرة اليدين،
واألوامر الصوتية (للتطبيقات واملوسيقى واملذيا وامللحة) ،وكامريا ،ومعلومات حالة املركبة...

 الطائرات بال طيار
 باروت ميين درونزستتوسع عائلة مجبنغ سومو بنموذج «جوال» جمهز مبصابي أمامية ،وبكل ما جيعله قادر على
جتاوز مجيع العقبات.
ستستقبل عائلة رولينغ سبايدر «يراعة ميكانيكية» ،وهي مينيدرون حتلق جمهزة مبصابي أمامية
الستكشاف املناطق غري املضاءة جيدا.
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 باروت سينسفاليإكسوم :هي طائرة كوادكوبرت ذاتية التحكم غنية باحلساسات مصممة للتفتيش الصناعي
وتطبيقات تتبع اخلرائط القريبة .وهي آمنة وخفيفة وعالية املتانة ،وقادرة على التقاط الفيديو
عايل الوضوح بزاوية  571درجة ،والصور عالية الدقة والبيانات احلرارية ،من دون تغيري
جتهيزاهتا ،بينما يستطيع املستخدم عرب أجهزة االستشعار باملوجات فوق الصوتية وحساسات
الرؤية املوجودة على متنها أن حيدد موقعها بسهولة.

 األشياء املرتبطة
 باروت زيك سبورت :هي مساعات رأس السلكية خمصصة للرياضة ذات شريط ربط بالرأسمسجل كرباءة اخرتا  ،كما أهنا مزودة بأجهزة استشعار حيوية لقياس معدل ضربات القلب
وحتليل أسلوب اجلري (اخلطوات ،التذبذب الرأسي .)...
 باروت بوت وباروت  :H2Oميثل هذا النظام اجليل الثاين من النظم الذكية اخلاصة بالنباتات،فهو بفضل احلساسات وقدرته على قياس وحتليل العناصر املهمة لنمو النباتات ،يستطيع ريها
وتغذيتها بشكل آيل.
ملتابعة أخبار باروت يرجى زيارة www.parrot.com :ـ
أو ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بـ:
Active PR for PARROT
Mara Carpencu
mara@activepr.biz
Tel. +971 4 3643085

PARROT
Fabien Laxague - Sarah Verneret - Vanessa Loury
public_relations@parrot.com
Tel. +33 (0)1 48 03 60 60
Tel. +33 (0)6 80 90 97 59 / (0)6 86 56 81 33

نبذة عن باروت:

أنشئت شركة باروت عام  0991على يد "هنري سيدو" ،وهي تعمل يف تطوير وتسويق املنتجات التقنية اللسلكية عامليا للمستهلكني وقطا األعمال .وتركز
الشركة ترتكز على االبتكار والتطوير يف ثلثة جماالت رئيسة :أنظمة االتصال حرة اليدين وأنظمة املعلومات والرتفيه للسيارات ،والطائرات بدون طيار رباعية املراوح
للرتفيه واالستخدام املهين ،واملنتجات الصوتية املتصلة .يعمل بشركة باروت ومقرها بباريس أكثر من  911عامل وموظف حول العامل ،وتوز أغلب منتجاهتا عاملي ا.
مت إدراج شركة باروت ببورصة نيويورك يورونكست باريس يف عام .)FR0004038263-PARRO( .5112
للحصول على مزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع اإللكرتوينwww.parrot.com :
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باروت آر إن يب:6
نظام معلومات السيارة األكرر تكامالا

اعتماداا على خربهتا يف نظم املعلومات والرتفيه يف السيارة ،تثبت باروت من جديد تطورها التقين حبل مدمج من

اجليل اجلديد يعمل على أندرويد  ،2.1أطلق عليه االسم الرمزي »«RNB6

ويتكامل باروت آر إن يب  2بشكل تام مع لوحة القيادة ،ويوفر مزايا اتصال استثنائية ،مع جمموعة من اخلدمات
والوظائف الذكية تشمل التوافق الكامل مع آبل كاربلي ،وجوجل أندرويد أوتو.
باروت آر إن يب  2نظام معلومات وترفيه مبقاس  2-DINويعتمد على نظام التشغيل أندوريد  ،2.1وجمهز بشاشة
مقاس  7بوصة متعددة مناطق اللمس ،وألنه خفيف وال يزيد عمقه عن نصف معيار  ،2-DINفهو يدمج بسهولة
يف مجيع املركبات.
وهو جمهز بالعديد من املوصلت واحلساسات ويتي بذلك الوصول إىل احملتوى والوظائف املعدة للسيارة ،ما يوفر
جتربة قيادة أكثر ثراء وأمانا وهي تشمل :نظام ملحة متكامل ،وخدمات املساعدة على القيادة ،واالتصاالت
اهلاتفية حرة اليدين ،وإدارة صوتية للتطبيقات واملوسيقى واملذيا ونظام امللحة.
وعلوة على ذلك ،يوفر باروت آر إن يب 2الربناجمني آبل كاربلي وجوجل أندرويد أوتو ليتي الوصول الشفاف
إىل حمتوى اهلواتف الذكية العاملة على نظام آيفون أو نظام أندرويد.
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نظام باروت آر إن يب 2جمهز لقراءة معلومات تشخيص حالة املركبة ،وعرض املعلومات الفنية عن السيارة يف
الوقت احلقيقي ،فضل عن توفري خدمات أخرى مثل إدارة تكييف اهلواء ،وقياس ضغط اهلواء يف اإلطارات،
والتفاعل مع حساسات الوقوف والتواريخ والتنبيهات املتعلقة بصيانة السيارة.
ويضاف إىل كل ذلك أن باروت آر إن يب 2يقدم مع كامريا للسلمة على الطرق ) (dashcamلتصوير سري
السيارة على الطريق تلقائيا وتسجيل ذلك على ذاكرة فلش املدجمة.
باروت آر إن يب6
• التوفر5102 :
• السعر املقرتح :يعلن الحقا
• فيديو:
•

http://youtu.be/LfrN8IVQB84

@Parrot #ParrotAutomotive
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باروت زيك سبورت:
مساعات رأس السلكية ذكية تعزز أداءك

باروت تكشف عن مفهوم جديد لسماعات الرأس اللسلكية ذات املسما األذين املتصل داخلياا واملصممة ألداء
التمارين الرياضية :زيك سبورت! صمم هذه السماعة فيليب ستارك ،وهي غنية باحلساسات اليت حتلل اجلهد

البدين أثناء ممارسة الرياضة وتوجه الرياضي لتحسني أدائه عرب تطبيق خمصص.
وتقدم هذه السماعة للمستخدم عرب شريطها الرأسي املسجل كرباءة اخرتا  ،الراحة املثلى والثبات مهما كانت
شدة نشاطه البدين .وبفضل تطبيق خاص باهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية ،توفر للرياضي العديد من اإلعدادات
مثل إلغاء الضوضاء املتكيف الذي يسم بالعزل التدرجيي عن الضوضاء احمليطة.
عندما يركض املستخدم يف اهلواء الطلق مثلا ،يستطيع العداء االستما إىل املوسيقى بصوت رائع جبودة  25بت،
مع تنشيط «وضع الشار » من أجل مسا الضوضاء احمليطة به يف الشار .
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وبفضل احلساسات البيومرتية داخل األذن ،تقيس باروت زيك سبورت معدل ضربات القلب للعداء وحتلل عرب
التطبيق ،أسلوب اجلري ،ومدة ملس األرض ،واإليقا والتذبذب الرأسي .وهي جمهزة بتقنية بلوتوث  ،1.1كي
تكون متوافقة مع أحدث أجيال اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية.
ملحظة :ستكون باروت ميوزك سبورت متوافقة مع معظم التطبيقات الرياضية املتوفرة حاليا.

باروت زيك سبورت
 التوفر5102 :
 السعر املقرتح :يعلن الحقا
 فيديو:


http://youtu.be/jNwaseFsUFs

@Parrot #ParrotZikSport
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باروت بوت وباروت:H2O
حلول ذكية متصلة لبستنة مرالية يف متناول اجلميع

تواصل باروت إبداعها يف فئة «حميب البيئة» من خلل باروت بوت وباروت ،H2Oوهو اجليل الثاين من احللول
الذكية املتصلة اليت ترشدنا يف احملافظة على نباتاتنا وتساعدنا بفضل أنظمة الري ذاتية التحكم.
باروت بوت وباروت  H2Oجمهزان حبساسات تراقب البارمرتات اجلوهرية لنمو النباتات :رطوبة الرتبة وتركيز
األمسدة ،ودرجة احلرارة احمليطة والضوء.
ويسجل باروت بوت وباروت  H2Oالبيانات كل  02دقيقة ،ويرسلهنا عرب بلوتوث مسارت إىل اجلهاز النقال
القريب (اهلاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي) الذي ركب فيه التطبيق اجملاين فلور باور ،0مث ترسل هذه البيانات
اليت تتوفر يف الوقت احلقيقي على شكل رسوم بيانية ،إىل «سحابة باروت» على إنرتنت لتحللها خوارزميات
الربامج .ويتي هذا التحليل للمستخدم معرفة حالة النبات واحلصول على تنبؤات قصرية األجل بشأن اإلجراءات
اللزمة للمحافظة على اخضراره.
ويتوىل باروت بوت وباروت  H2Oمهمة سقي نباتاتك بشكل تلقائي بدرجة عالية االعتمادية ،ويزوداهنا مبقدار
املاء الدقيق الذي حتتاجه.
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باروت بوت :الوعاء املتص الذك
يتضمن  5ليرت من احتياطي املاء ،مع نظام ري بأربعة رشاشات منفصلة ،وهو حيدد
جدول الري األكثر نفع ا للنبات ويقدم له املستوى الصحي من املاء بشكل متجانس.
وعندما يصل إىل أقل من املستوى احلرج للمائ ،يتحول فلور بور بوت تلقائيا إىل بروتوكول
احملافظة على املياه ،الذي حيافظ على حياة نباتاتك مع استهلك أدىن حد ممكن من املاء إىل أن تتمكن من ملء
خزانه االحتياطي.
باروت  :H2Oاحلساس الذك لسق نباتاتك
يوضع احلساس باروت  H2Oعلى مقربة من النبات ،ليحول أي زجاجة ماء بسعة
 1.2إىل  5ليرت إىل خزان ماء قابل إلعادة التعبئة ،ما يوفر حىت  2أسابيع من السقي
التلقائي .ويتم تكييف كمية املاء املستخدم يف السقاية حسب احتياجات النبات
املرتبط به.
 1يتي تطبيق فلور بور الوصول إىل مكتبة تتضمن أكثر من  0111نوعا من النباتات املعروفة لعلماء النبات

الفرنسيني واهلولنديني واألمريكيني (خمتربات جامعة فاغينينغني يف هولندا ،ومركز البساتني يف املناطق احلضرية يف
جامعة واشنطن ،والدفيئات الزراعية أجروكومبس كويست يف اجنيه ،فرنسا).
باروت بوت وباروتH2O
• التوفر5102 :
• السعر املقرتح :يعلن الحقا
• فيديو :باروت  ،http://youtu.be/DUVp0S5y2-c :H2Oباروت بوت:
https://www.youtube.com/watch?v=QKfylX7wSpM

• @Parrot #ParrotFlowerPower

