BKOOL LANSEERAA “ONE”N, EDULLISIMMAN
HARJOITUSVASTUKSENSA, JOSSA ON VOIMISTUVA
AJOVASTUSKÄYRÄ
Mukana entistä kehittyneempi polkemisen tunne ja
sisäänrakennettu simulaattori
Madrid
(4.8.2015),
Bkool,
interaktiivista
urheiluvälineistöä
kehittävä
teknologiayritys,
ilmoittaa lanseeraavansa ”Bkool One”n, edullisimman
harjoitusvastuksensa, jossa on voimistuva ajovastuskäyrä. Innovatiivinen
harjoitusvastus, jossa on tehokas sisäänrakennettu simulaattori, tarjoaa saman
polkemisen tunteen kuin huippulaatuiset harjoitusvastukset. Kaikista
teknologisista innovaatioistaan huolimatta hinta on edullinen, minkä vuoksi se
on yksi tämän kauden suosikkituotteista.
VOIMISTUVA AJOVASTUSKÄYRÄ
Bkoolin kehitystiimin tavoitteena oli kehittää erinomaisen käyttäjäkokemuksen tarjoava
edullinen harjoitusvastus. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, harjoitusvastukseen
liitettiin voimistuva ajovastuskäyrä. Tämän teknologian avulla ajovastus muuttuu
automaattisesti pyöräilijän vauhdin mukaan antaen käyttäjälle erilaisia tuntemuksia
aivan kuin tiellä pyöräillessä.
Jos laitetta käytetään yhdessä Bkoolin simulaattorin kanssa, näytölle ilmestyvät
harjoitteluun liittyvien tietojen luvut. Sitä varten harjoitusvastus pitää liittää nopeus- ja
kadenssianturiin jne, ANT+ tai Bluetooth Smartiin, jotta käyttäjä voisi nauttia Bkool:in
simulaattorin kaikista toiminnoista.
MAHTAVA POLKEMISEN TUNNE EDULLISESTI
Bkool One -harjoitusvastuksen avulla käyttäjä voi kokea aidon tiellä polkemisen
tunteen kotoa käsin. Harjoitusvastuksen luoma tunne on verrattavissa huippulaatuisten
harjoitusvastusten aikaansaamaan tunteeseen. Bkool One:lla on myös muita
ominaisuuksia, jotka tekevät siitä erityislaatuisen, kuten pieni koko ja keveys, sekä sen
hiljaisuus.
Seuraavien viikkojen aikana myyntiin tuleva innovatiivinen harjoitusvastus on kaikkien
ulottuvilla edullisen hintansa vuoksi. Tämän strategian ansiosta, joka pohjautuu
tuotteen erinomaisuuteen yhdistettynä kilpailukykyiseen hintaan, Bkool on levinnyt
kaikkiin viiteen maanosaan hyvin nopeasti moninkertaistaen myyntinsä. Yhtiön
perustajan Fernando Garcían mukaan ”Bkoolin markkinoille tulon vuoksi käyttäjien
tulos paranee kehittyneemmän teknologian ansiosta eikä hinta ole esteenä”.

ERITTÄIN PIENIKOKOINEN JA KEVYT. OPEN & PLAY. HILJAINEN
Bkool One -harjoitusvastus on hyvin pienikokoinen ja kevyt, sen voi helposti taittaa
kokoon ja se painaa vain 8 kiloa, minkä vuoksi sitä voi helposti kuljettaa paikasta
toiseen. Innovatiivinen harjoitusvastus vastaa ”Open & Play” käsitettä, sillä käyttäjän
tarvitsee vain ottaa se laatikosta ja alkaa polkea, ilman että sitä tarvitsisi asentaa. Se
on hyvin hiljainen ja äänenvoimakkuus nousee korkeintaan 64 desibeliin nopeuden
ollessa yli 30 kilometriä tunnissa.
SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN
Bkool One sopii ihanteellisesti kotona harjoitteluun hiljaisuutensa ja pienen kokonsa
vuoksi, ja siksi että se mahtuu pieneen tilaan. Harjoitusvastus on myös suunniteltu
lämmittelyyn ulkoilma-kilpailuissa, sillä sitä on helppo kuljettaa eikä sitä tarvitse kytkeä
sähköverkkoon.
MUKANA KEHITTYNEEMPI SIMULAATTORI
Bkool One –harjoitusvastuksen mukana tulee Bkool-simulaattori. Toisin kuin muut
markkinoilta löytyvät vastaavat laitteet, Bkoolin harjoitusvastus ja simulaattori on
suunniteltu yhden ja ainoan laitteen erottamattomina osina.
Bkool-simulaattori on markkinoiden kehittynein, ja suurin osa sen toiminnoista on
eksklusiivisia. Sen ansiosta pyöräilijä voi polkea mitä tahansa reittiä maailmassa
muiden pyöräilijöiden kanssa, jotka käyttävät laitetta samaan aikaan muualla. Bkool 3D
World -teknologia simuloi 3D-tekniikan avulla eri reittejä missä tahansa maailmassa,
jäljentäen todellista pinnanmuodostusta ja maiseman yksityiskohtia. Bkool 3D Real
Weather™ -teknologia simuloi reaaliajassa eri reittien sääilmiöitä, kuten sadetta,
auringonpaistetta, tuulta ja lunta. Käyttäjällä on myös käytössään yli 1.000 reittiä
sisältävä videokokoelma.
Moni-alustainen. Simulaattori on hyvin monipuolinen ja se toimii PC:ssä, Macissä sekä
tableteilla, iOS tai Android-käyttöjärjestelmissä.

Tietoa Bkool ®:ista
Bkool on teknologiayritys, joka kehittää interaktiivisia ja innovatiivisia ratkaisuja urheiluun ja
videopelaamiseen. Se on kehittänyt pyöräilyalalla kaikkein edistyksellisimmän trainerharjoitusvastuksen sekä simulaattorin. Simulaattorin 3D-tekniikan avulla käyttäjät voivat
pyöräillä millä tahansa reitillä maailmassa muiden pyöräilijöiden kanssa, jotka käyttävät laitetta
samanaikaisesti muualla. Simulaattorin avulla käyttäjä voi kokea saman tuntemuksen kotonaan
kuin tien päällä. Bkool 3D World -teknologia simuloi 3D -muodossa minkä tahansa reitin
maailmasta jäljentäen todellista pinnanmuodostusta ja maiseman yksityiskohtia. Bkool 3D Real
Weather™ -tekniikka simuloi eri reittien sääilmiöitä reaaliajassa. Kielivaihtoehtoja on seitsemän,
mukaan lukien kiina ja japani, ja Bkoolin tuotteita myydään ympäri maailmaa.

YHTEYSTIEDOT : EUROOPPA: press@bkool.com USA: pressUSA@bkool.com
LATAA KUVAT JA VIDEOT TÄSTÄ LINKISTÄ:
http://www.bkool.com/help/press
Älä näytä linkkiä julkisesti. Se on tarkoitettu vain lehdistön käyttöön. Kiitos.

MIKÄ TEKEE BKOOLISTA ERILAISEN
Bkool on kaikkein kehittynein pyöräilysimulaattori.
Seuraavassa osassa kuvailemme toimintoja, jotka erottavat
Bkoolin muista pyöräilysimulaattoreista, ja jotka tekevät siitä
pyöräilysimulaation kehityksen edelläkävijän:
Bkool 3D Word. 3D-tekniikan avulla simulaattori jäljentää minkä tahansa
pyöräilyreitin maiseman maailmassa, esittäen simulaation avulla reitin varrella
esiintyvät joet, puut ja kalliot. Se näyttää myös kaikki ihmisten luontoon
kehittämät rakennelmat, kuten tiet, rakennukset, jne. Tämä on mahdollista,
sillä simulaattori tuntee kaikkien maanosien maisemat. Tämä toiminto
lanseerattiin elokuussa vuonna 2014.
Rajoittamaton määrä maisemia 3D-tekniikalla. 3D World-tekniikan ansiosta
Bkool tarjoaa pyöräilijöille mahdollisuuden kokea rajoittamattoman määrän
virtuaalisia 3D maisemia, toisin kuin muut simulaattorit, joiden tarjoamat
pyöräilyreitit ovat etukäteen kuvatut ja niitä on vähemmän.
Bkool 3D Real Weather™. Simulaattori jäljentää millä tahansa reitillä esiintyviä
sääilmiöitä, kuten sadetta, auringonpaistetta, tuulta ja lunta. Ilmiöt esitetään
reaaliajassa, ja ne kattavat kaikki maailman reitit. Simulaattori erottaa myös
kellonajan ja siihen liittyvät auringon ja kuun paikannukset. Toiminto
lanseerattiin maaliskuussa vuonna 2015.

Katso video > https://www.youtube.com/embed/fC-9FkBy2KA
Käyttäjällä on mahdollisuus 3D-pyöräilyreittien vapaaseen kehittelyyn.
Käyttäjä voi ottaa käyttöön muiden käyttäjien kehittämiä reittejä ja
halutessaan myös kehittää oman 3D-reitin vaivatta: riittää kun tallentaa reitin
tiedot gpx-muodossa.
Äänellinen chat. Simulaattorin eri käyttäjät voivat reitillä polkiessaan jutella
keskenään riippumatta siitä missä päin maailmaa he ovat.

Tielle ilmestyvät viestit. Simulaattori tarjoaa myös asiasta kiinnostuneille
mahdollisuuden toimia pyöräilijöiden yleisönä ja lähettää heille viestejä. Nämä
kannustusviestit ilmaantuvat simulaattorin reittien varrelle ja pyöräilijät
näkevät ne reaaliajassa.
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