VỀ CHÚNG TÔI

Đầu thập niên 70, nhóm kỹ sư nghiên cứu của AccuGOLF đã tham gia sáng chế hệ thống chơi golf trong nhà đầu
tiên tại Mỹ. Và từ đó đến nay, chúng tôi đã không ngừng cải tiến và phát triển theo công nghệ mới. Hơn 40 năm kinh
nghiệm đạt tới đỉnh cao với sử dụng thế hệ mới nhất của công nghệ cảm biến thu hình tốc độ cao, tia hồng ngoại, trí tuệ
nhân tạo để thu thập dữ liệu và phân tích trong tích tắc, tất cả điều này giúp chúng tôi khẳng định vị trí hàng đầu trong
ngành sản xuất hệ thống chơi golf trong nhà hiện nay.

CÔNG NGHỆ
AccuGOLF sử dụng thuật toán độc quyền và tân tiến nhất. Biến đổi dữ liệu thu thập từ
các cảm biến thành hình ảnh 3D để theo dõi từng chuyển động của trái banh và đầu
gậy trong thời gian thực. Cảm biến chính xác, 2 phần mềm game hàng đầu thế giới, và
giá thành hợp lý. Kết quả là một thống chơi golf trong nhà như thật và khác xa với các
hệ thống khác trên thị trường.
Công nghệ thế hệ mới của AccuGOLF đo chính xác vectơ chuyển động của bóng golf,
vận tốc, hướng bóng, góc cất, độ xoáy, và góc tấn công của mặt gậy golf. Điều này cho
phép chúng tôi tái tạo hoàn hảo đường bay của bóng golf với sự trợ giúp của cơ học vật
lý thực tế. Thêm một bước nữa: các thuật toán của AccuGOLF cũng tính đến tất cả các
biến số có thể làm lệch quỹ đạo của đường bay như ở sân golf ngoài thực tế, bao gồm
cả những cú đánh trượt đầu hoặc cắt ngang bóng, những cú đánh bóng cạp đất hoặc
shank, hook hay slice, và kể cả độ nén bóng, v.v

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI TẠO RA GOLF MÔ PHỎNG NHƯ THẬT ?
CHÚNG TÔI SỬ DỤNG CƠ HỌC THỰC TẾ VÀ NẮM BẮT MỘT LOẠT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUỸ ĐẠO CHƠI GOLF
TRONG ĐỜI THỰC, CHẲNG HẠN NHƯ:
TỐC ĐỘ ĐẦU GẬY

TỐC ĐỘ BÓNG BAY

QUỸ ĐẠO BÓNG VÀ GẬY

HƯỚNG XOÁY XUÔI VÀ NGANG CỦA QUẢ BÓNG
TỔNG KHOẢNG CÁCH CẢ BÓNG LĂN

GÓC ĐỘ CẤT BÓNG

HƯỚNG BAY CỦA BÓNG

GÓC TIẾP XÚC BÓNG TRỤC QUAY CỦA BÓNG

ĐỈNH ĐIỂM CAO NHẤT CỦA ĐƯỜNG BÓNG

HƯỚNG BÓNG XOÁY NGƯỢC

KHOẢNG CÁCH ĐIỂM RƠI

ĐỘ NÉN CỦA BÓNG KHI TIẾP XÚC VỚI MẶT GẬY

Hệ thống cảm biến với công nghệ
tân tiến của AccuGOLF thu thập rất
nhiều dữ liệu để tái tạo trải nghiệm
chơi golf như ngoài đời thực. 5
camera ở các vị trí khác nhau liên
tục theo dõi chuyển động của bóng
và gậy golf nhờ các tính năng tốc
độ cao và độ phân giải cao. Dây cáp
thế hệ mới truyền dữ liệu đã thu
thập đến hệ thống phân tích tối tân
nhất với khả năng xử lý
5 GB/giây để đảm bảo cập nhật lên
màn hình nhanh như chớp mà
không có độ trễ.

MỖI HỆ THỐNG
ĐƯỢC BẢO HÀNH 2 NĂM

PHẦN MỀM CÁC SÂN GOLF
TRẢI NGHIỆM CHƠI GOLF TRONG NHÀ NHƯ NGOÀI
SÂN THẬT VỚI HAI PHẦN MỀM HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Quý vị có thể thách thức và chứng minh tài năng của mình tại
các sân golf thử thách nhất thế giới được thiết kế bởi những bậc
thầy hàng đầu như ông Robert Trent Jones, Tom Fazio, Jack
Nicklaus, Arnold Palmer, Pete Dye và Johnny Miller.

ĐÂY LÀ NHỮNG SÂN GOLF NỔI BẬT VÀ CŨNG TRONG DANH SÁCH
PHẢI CHƠI QUA MỘT LẦN CỦA BẤT KỲ NGƯỜI CHƠI GOLF NÀO:

• Pebble Beach
• St. Andrew Old Course
• Bay Hill Club & Lodge
• Firestone
Country Club
• Harbor Town Golf Links
• Gleneagles Golf Club
• Pinehurst
• Torrey Pines
• Kiawah Island
• Innis Brook,
Country Club #2
• Bethpage Black
Pelican Hill
• Pinehurst Country Club #8
• Royal Melbourne
• Bandon Dunes
and • PGA National.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM CHƠI GOLF:
Nhiều sân tập để quý vị tự chọn, khu vực luyện tập short games. Chơi tối đa tới 8 người một lúc,
chơi tính gậy, best ball, thi đấu đối kháng trực tiếp với bất cứ ai trong cùng hệ thống, tham gia thi đấu
các giải trực tuyến, chọn độ khó cũng như thay đổi thời tiết bất cứ lúc nào trong ngày. Có khả năng để
quý vị tự sáng tạo ra sân golf mơ ước của chính mình, và còn nhiều thể thức chơi khác...

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
DUALVISION
2 camera cảm biến quay với tốc độ siêu
nhanh và độ phân giải lớn được nghiên
cứu và đặt tại vị trí để bao quát và theo
dõi toàn bộ đường bóng bay. Quỹ đạo
bóng và gậy để đưa dữ liệu tới hệ thống
phân tích sử dụng công nghệ hiện đại
và có độ chính xác nhất cùng với những
cảnh quay hình ảnh sân golf như thật
với chất lượng hình ảnh tới 8K. Golfers
có thể tự thiết kế sân golf trong mơ của
mình.

DUALVISION PLUS
Với tất cả những gì của hệ thống
DualVISION. DualVISION Plus tăng độ
chính xác hơn với một camera bổ sung
Được đặt trực tiếp trên vị trí bóng để có
dữ liệu bóng và mặt gậy chính xác hơn,
kể cả độ nén bóng khi tiếp xúc với gậy
cùng với hướng bóng và gậy.

QUADVISION
Hệ thống QuadVISION được thêm 2
camera hai bên cách màn hình 2.8 mét
hướng về vị trí bóng và đường bay của
nó. Điều này cho phép hệ thống thu
thập tất cả chuyển động của quả bóng,
theo dõi đường bay của quả bóng từ khi
rời mặt gậy. Với tốc độ trên 1000 khung
hình/giây và độ phân giải cao. Cảm biến
có thể ghi nhận độ xoáy của trái bóng,
góc độ của mặt gậy, độ cất và hướng
bóng. 4 camera ở 4 vị trí khác nhau để
thu thập dữ liệu bóng ở nhiều góc độ để
đạt được độ chính xác nhất. Chính xác và
chân thực đến nỗi golfers quên mất
mình đang chơi trong nhà.

QUADVISION PLUS
Cùng với 4 camera của hệ thống
QuadVISION. QuadVISION Plus ghi lại
mọi chuyển động của đầu gậy và bóng
thông qua một camera bổ sung được
gắn trên vị trí bóng. Cập nhật dữ liệu
trong 1/1000 của giây với độ phân giải
cao và siêu tốc camera ghi lại độ nén của
bóng khi tiếp xúc với gậy, góc mặt gậy,
trục quay của bóng, độ xoáy, hướng bay
của bóng và quỹ đạo gậy sau khi tiếp xúc
bóng để quý vị có trải nghiệm tuyệt
nhất.

HỆ THỐNG CHO TƯ GIA
Được thiết kế cho người chơi golf, AccuGOLF giúp quý vị thoả mãn đam mê khi
mang cả không gian rộng lớn bên ngoài trải nghiệm ngay trong ngôi nhà tiện
nghi của chính mình. Bên cạnh đó, những kỹ năng của người chơi sẽ được rèn
giũa qua cơ chế trò chơi như trong thế giới thực.
Đừng để bị giam trong nhà bởi một ngày mưa hay thời tiết không như ý! Tại
sao không đến với sân golf yêu thích của quý vị ngay tại căn phòng mát mẻ, tận
hưởng khoảng thời gian giải trí tươi vui cùng cả gia đình?
Phương châm của chúng tôi là: Tái hiện chân thực nhất cú swing của bạn! Các
tùy chọn thiết kế linh hoạt của chúng tôi đảm bảo hệ thống AccuGOLF hoàn
toàn phù hợp bên trong ngôi nhà của bạn, cho phép bạn tạo môi trường chơi
game trong mơ và tận hưởng việc giải trí trọn đời.
Hơn thế nữa, hệ thống của AccuGOLF có thể được biến đổi thành rạp hát gia
đình, đường đua hoặc không gian karaoke hiện đại. Tham gia trực tiếp và nhập
vai nhân vật các trò chơi yêu thích của bạn với màn hình siêu rộng, âm thanh
vòm kỹ thuật số Dolby và âm thanh 5.1 kênh.

HỆ THỐNG DÀNH CHO KINH DOANH
Đưa không gian thương mại của quý vị lên tầm cao mới với hệ thống chơi golf
trong nhà AccuGOLF!
Được thiết kế để phù hợp với đa dạng nhu cầu: văn phòng, nhà câu lạc bộ, toà
nhà phức hợp, khu lưu trú…; trải nghiệm siêu thực tế từ AccuGOLF sẽ mang
đến không gian giải trí bất kỳ thời gian nào cho người dùng. Phòng chơi golf sẽ
là món quà cho các nhân viên chăm chỉ, là giải pháp sáng kiến để thu hút khách
hàng mới hay để nâng cao giá trị của tổ hợp bất động sản. Hệ thống AccuGOLF
có thể được tuỳ chỉnh theo nhu cầu thực tế của quý vị và được thiết kế hoà hợp
với không gian, mang đến hiệu quả đầu tư và giải trí tuyệt vời trong nhiều năm.
QUÝ VỊ ĐANG TÌM KIẾM GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG TẦM KHÔNG GIAN KINH DOANH?
HỆ THỐNG ACCUGOLF LÀ CÂU TRẢ LỜI HOÀN HẢO CHO

Nhà câu lạc bộ sân golf, sân tập golf
Khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du thuyền
Phòng tập thể thao, trung tâm giải trí
Khu văn phòng
Khu dân cư, các dự án bất động sản cao cấp

TẠI SAO CHỌN ACCUGOLF?
Được sản xuất tại Mỹ với các thuật toán và công nghệ
mới nhất, AccuGOLF mang hệ thống chơi golf trong nhà
tuyệt đỉnh đến với tư gia, văn phòng, không gian thương
mại của quý vị. Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi không
ngừng nghiên cứu phát triển, cung cấp dịch vụ, tư vấn
và hỗ trợ chu đáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Đặc biệt,
quý vị sẽ nhận được các tuỳ chỉnh, tài liệu và cập nhật
phần mềm liên tục.
Nhằm mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao trong
nhiều năm, đội ngũ thiết kế của AccuGOLF rất hân hạnh
được cá nhân hoá để hệ thống chơi golf thật hài hoà
trong không gian của quý vị. Chúng tôi có thể cung cấp
các bản vẽ mô phỏng để giúp quý vị hình dung trước khi
đưa ra các quyết định của mình.

KHÔNG GIAN TỐI THIỂU
NGANG :
CAO :
SÂU
:

4 mét
2.8 mét
5 mét

CẤU HÌNH PC TỐI THIỂU
Intel i5 Processor. 8 GB RAM.
Nvidia 1070 Graphics Card or equivalent.
25 GB of Hard Drive Space.
Windows 10 and Internet Connection (Required)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

WWW.ACCUGOLFUSA.COM

ACCUGOLF, CORP
299 SOUTH MAIN STREET SUITE 1300
SALT LAKE CITY, UT 84111

INFO@ACCUGOLFUSA.COM

