Đầu thập niên 70, nhóm kỹ sư phát triển cảm biến 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 nghiên cứu cải tiến và theo sát với công nghệ mới.
Hơn 40 năm kinh nghiệm 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. Công nghệ này giúp chúng tôi tạo ra hệ thống cảm biến chính xác như thực tế, hơn hẳn so với nhiều sản
phẩm khác trong ngành sản xuất hệ thống golf trong nhà hiện nay.

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

DualVISION
Thế hệ cảm biến mới nhất với 2 camera tốc độ
siêu nhanh và độ phân giải cao, được nghiên cứu
đặt tại hai vị trí để bao quát và theo dõi toàn bộ
đường bóng bay, hướng bay, góc cất, độ xoay,
trục xoay, và quỹ đạo của bóng và gậy.
Sử dụng đường truyền AOC Micro B-USB 3 với
tốc độ 10 GB/giây để đảm bảo trái bóng trên màn
hình bay ngay lập tức và không có độ trễ.

CÔNG NGHỆ
Làm thế nào để chúng tôi tái tạo các đường bóng như thật?
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AccuGOLF sử dụng thuật toán tân tiến với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm để biến đổi dữ liệu thu thập từ các cảm biến thành hình ảnh 3D,
cùng lúc theo dõi từng chuyển động của trái bóng và đầu gậy trong thời gian thực. Công nghệ thế hệ mới của AccuGOLF đo chính xác
vec-tơ chuyển động của bóng, vận tốc, hướng bóng, góc cất, độ xoáy, và góc tấn công của mặt gậy golf. Các thuật toán của AccuGOLF tính
đến tất cả các biến số có thể làm lệch quỹ đạo của đường bay như ở sân golf ngoài thực tế. 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.
Dây cáp thế hệ mới AOC truyền dữ liệu đã thu thập đến hệ thống phân tích với khả năng xử lý 10GB/giây để đảm bảo đường bóng bay ngay
lập tức mà không có độ trễ.

PHẦN MỀM
Nếu như người dùng trên thế giới thường xuyên đặt câu hỏi so sánh hai phần mềm TGC2019 và E6 Connect, thì với cảm biến AccuGOLF
quý khách sẽ được sử dụng cả hai phần mềm hàng đầu hiện nay.
TGC2019 và E6 Connect có chất lượng hình ảnh lên đến 8K, chuyển động của nước, gió, và các thời gian trong ngày để người dùng có
thêm nhiều trải nghiệm. Mỗi phần mềm đều đi kèm với nhiều chức năng tập luyện, phân tích và chơi game như thật với nhiều thể thức
khác nhau để cùng lúc chơi lên đến 8 người. Đặc biệt, các phần mềm cho phép chơi trực tuyến, tham gia các giải đấu hoặc đối kháng với
người dùng cùng hệ thống.

E6 Connect được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành, là
phần mềm được đánh giá chất lượng cao, giống thực tế nhất
hiện nay trong ngành công nghệ chơi golf trong nhà.
Điều làm cho thế hệ phần mềm E6 Connect hiện nay thực sự là
một cuộc cách mạng là nhờ vào tính kết nối rộng lớn và hiệu
quả giữa các người dùng trên toàn cầu. Từ chơi đối kháng 1:1
đến tham gia các giải golf trực tuyến với golfer trên khắp thế
giới, E6 Connect luôn mang lại trải nghiệm hấp dẫn nhất.
Khách hàng được tặng kèm Gói đăng ký E6 Connect Extended
với 105 sân golf khi dùng cảm biến AccuGOLF.

Với hàng nghìn sân golf nổi tiếng nhất thế giới được thiết kế
chuyên nghiệp và trên 100,000 sân được tự thiết kế bởi các Golfers, người dùng toàn cầu. Chính quý vị cũng có thể tạo các sân
golf cho riêng mình!
Đặc biệt, người dùng được tuỳ chỉnh “avatar” của mình từ màu
da, tóc, cân nặng và thay đổi trang phục với bộ sưu tập quần áo,
giày, nón…phong phú.
Gói phần mềm TGC2019 đi cùng với cảm biến AccuGOLF là
phiên bản được nâng cấp, bảo hành trọn đời. Người dùng sẽ
không mất phí gì thêm trong thời gian sử dụng, cũng như được
hỗ trợ kỹ thuật từ đội ngũ kỹ sư của TGC.

HỆ THỐNG CHO TƯ GIA
Mang sân tập và hàng nghìn sân golf về đến tận nhà để rèn luyện
nâng cao trình độ với những tính năng của hệ thống mô phỏng
AccuGOLF.
Được thiết kế bởi những người chơi golf nên AccuGOLF giúp quý
vị thỏa 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 cải thiện qua cơ
chế trò chơi như trong thế giới thực.
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 CHO KINH DOANH
Tạo sự khác biệt cho không gian thương mại của quý vị với hệ
thống chơi golf trong nhà AccuGOLF! Được thiết kế để phù hợp
với đa dạng nhu cầu, 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?
AccuGOLF được phát triển tại Mỹ với hai phần
mềm game hàng đầu thế giới. Hệ thống cảm biến
chính xác như thật với nhiều ưu điểm vượt trội
hơn so với các hệ thống khác trên thị trường hiện
nay.

JAMIE NGUYEN - CEO

Phần cứng của sản phẩm được bảo hành 02 năm
với các linh kiện đến từ các nhà sản xuất hàng đầu
thế giới; giúp quý vị an tâm vào chi phí đầu tư của
mình.
Đội ngũ kỹ sư của chúng tôi 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 tùy chỉnh,
tài liệu và cập nhật phần mềm liên tục.

Không Gian Tối Thiểu

JACK KELLIHER
Head Engineer

Cấu Hình Máy Tính Tối Thiểu
Intel i5 Processor 8GB RAM
NVIDIA 1050 Graphics Card
25GB of Hard Drive Space
Window 10 and Internet (Required)

RICHARD BAILEY
Hardware Engineer

KEN WARNER
Software Engineer
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LIÊN HỆ
AccuGOLF Corporation
The Lakes Golf Club
503 Canopy Way
Lady Lake, FL 32159

www.accugolfusa.com

info@accugolfusa.com

