Embargo até 17 de Junho (10am EST)
A equipa Iblazr revela o novo Flash LED Wireless iblazr 2
KIEV – 11 de Junho – Uma pequena equipa de quatro elementos lançou a sua ideia de um
pequeno flash LED para smartphones no Kickstarter há dois anos atrás. Desde então, o
produto já se tornou realidade e surgiu em diversas cadeias de distribuição em vários países,
incluindo Apple Store, Best Buy e Walmart.
“Percorremos todo o caminho desde a ideia até ao produto global com o iblazr original, mas
sempre soubemos que poderia ser ainda melhor”, disse Vlad Tislenko, Fundador do iblazr.
“Perguntámos aos nossos utilizadores que novas funcionalidades queriam ter na nova geração
do iblazr e incorporámo-las todas no novo produto!”
O novo iblazr 2 é considerado o primeiro flash LED sincronizado para câmara de origem do
mercado, compatível com smartphones e tablets iOS e Android. Esta é a forma mais simples e
intuitiva de acrescentar mais luz às suas fotos e selfies no seu smartphone.
Ao proporcionar capacidade de sincronização Bluetooth e trazendo muitas mais aplicações
como flash fora da câmara, esta segunda geração do iblazr apresenta-se como uma excecional
solução de iluminação. Além disso, um sensor tátil de regulação de temperatura permite aos
utilizadores alterar o aspeto das imagens e vídeos com cores quentes, frias ou neutras.
Adicionalmente, o iblazr 2 pode ser sincronizado sem recurso a aplicações de terceiros nos
modos de flash e vídeo.
Há inúmeras funcionalidades concebidas pela equipa para fotógrafos ocultas na nova aplicação
Shotlight, que abre as definições manuais da câmara do smartphone para afinação antes de
tirar uma fotografia. O Shotlight também pode ser usado como aplicação complementar para a
família de flashes iblazr, permitindo aos utilizadores sincronizar até 10 flashes iblazr 2 e
configurá-los individualmente. A aplicação para iOS será lançada no final de Junho, enquanto a
versão Android está prevista para Agosto de 2015.
As pré-encomendas estão agora disponíveis no Kickstarter a preços significativamente
reduzidos, a partir de $45, sendo o preço previsto para venda ao público de $70. Cada unidade
iblazr 2 vem numa caixa com um encaixe de montagem, um suporte fixo para câmaras digitais
e analógicas, um difusor de silicone com porta-chaves e um carregador micro-USB para USB.
A equipa iblazr desenvolveu um novo flash LED portátil para dispositivos móveis ao lançar o
seu primeiro produto iblazr. A empresa foi distinguida com o título de tecnologia mais
disruptiva no CES 2014 e ajudou várias outras start ups emergentes a lançar os seus produtos
no mercado.
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