Velodromipelit ja varusteiden suunnittelu ovat
Bkoolpyöräilysimulaattorin tärkeimmät
parannukset
Bkoolpyöräilysimulaattorin uudessa versiossa on useita
innovaatioita,
jotka
vakiinnuttavat
sen
aseman
markkinoiden viimeistellyimpänä tuotteena.
Madrid, Espanja 15. syyskuuta 2015, Bkool on juuri tuonut markkinoille uusimman version
simulaattoristaan osoittaen, että yritykselle on tärkeintä tarjota mahdollisimman realistisia
käyttäjäkokemuksia. Bkool haluaa tuoda sisäpyöräilyviihteeseen hauskuutta tuoreen
versionsa kahden keskeisen innovaation avulla: uudet, upeat velodromipelit ja virtuaalinen
pukuhuone, joiden avulla käyttäjä voi suunnitella mieleisensä virtuaalivarusteet.

Ainoa pyöräilysimulaattori, jossa on velodromipelejä
Bkoolpyöräilysimulaattori on markkinoilla ainoa, jossa on velodromipelejä. Sen avulla
käyttäjä
saa
kaiken
irti
virtuaalivelodromista,
niin
henkilökohtaisissa
kuin
joukkuekilpailuissakin.
Tämä huippuominaisuus koostuu kolmesta täysin uudesta pelistä, jotka perustuvat
virtuaalivelodromia varten muokattuihin todellisiin kilpailuihin.
Bkool lanseeraa tällä kaudella kolme velodromikilpailua: henkilökohtaiset kisat, joukkueiden
väliset kisat ja karsinnat. Kussakin on oma mekaniikkansa ja sääntönsä – yhteisinä tekijöinä
edelleen erilaiset tunnetilat, nopeus ja adrenaliinivirtaus.
Kukin tapahtuma on suunniteltu siten, että käyttäjä voi uppoutua todellisen kilpailun
maailmaan ja saada ainutlaatuisen elämyksen.

https://youtu.be/gPEENqDboPw

Varusteiden ulkoasu ja laatu käyttäjän makuun
Simulaattorin innovaatioihin kuuluu mahdollisuus räätälöidä varusteiden ulkonäkö ja laatu
Bkoolpisteitä käyttämällä.
Siksi Bkool tarjoaa käyttäjilleen täydellisen virtuaalipukuhuoneen, jossa valittavana on
lukuisia vaihtoehtoja virtuaalipyöräilijän ulkoasun räätälöimiseen.

Simulaattorissa voi valita myös varusteiden laadun, joka vaikuttaa suoritukseen. Kuten
tosielämässäkin, korkealaatuiset varusteet ovat muita kevyempiä ja antavat paremman
tuntuman, mikä näkyy kilpailuajoissa ja tilastoissa. Varusteet kuluvat käytettäessä, ja tulee
aika vaihtaa ne aiemmilla käyttökerroilla hankituilla pisteillä. Asuja on helppo muunnella ja
räätälöidä yksinkertaisella, helppokäyttöisellä muotoiluohjelmalla, jolla voit suunnitella
persoonallisia asuja kuvia ja logoja lisäämällä.
Bkoolsimulaattorin kokoamat "tallit" voivat suunnitella oman paitansa erottuakseen muista
joukkueista, ammattitallien tapaan.

https://youtu.be/Ul-ziTi4kYA

Lisäksi...
Näissä innovaatioissa olemme parantaneet kolmiulotteisia reittejä, joilla on nyt uusia,
entistäkin realistisempia tuuli ja vesitehosteita, puu ja eläinlajeja, maisemia ja näkymiä.
Kaiken tämän täydentää uusi lämmittelypaneeli, jonka hyödylliset käyttöopastukset
helpottavat odottelua.

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 3Dtekniikan 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.
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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.

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.

