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Foi inaugurada na noite de 6 de dezembro, na Praça 24 de Maio, na cidade italiana de Milão, a
Oppo Xmas Tree.
Tree
A primeira Árvore de Natal Inteligente é resultado da
parceria entre a Oppo, empresa fabricante de
smartphones, e a Planet Idea, que é o Centro de
Competência do Grupo Planet, responsável pela
idealização da Smart City Laguna, primeira cidade
social inteligente do mundo, em construção no
Ceará.
O melhor do entretenimento está aqui
aqui..
Concebida em um projeto inovador, a Oppo Xmas
Tree possui 20m de altura e está repleta com LEDS
de baixo consumo de energia.
O objetivo do projeto foi melhorar uma das praças mais charmosas de Milão, conhecida entre os
seus moradores como um dos locais preferidos para encontros e reuniões.
A árvore cará em exibição até 6 de janeiro de 2019. No espaço, será possível viver uma
experiência interativa e inclusiva.
Dentro dela, o público poderá interagir com as diferentes soluções inteligentes aplicadas pela
Planet: como conectar-se gratuitamente ao Wi-Fi; enviar mensagens digitais a amigos e
parentes; recarregar o smartphone por meio da utilização de bicicletas 2.0, fazendo uso da
geração de energia cinética; e caminhar num pavimento formado por tijolos solares, que
absorvem a luz durante o dia e iluminam durante a noite.
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OPPO XMAS TREE - Evento di accensione in Darsena a Milano

A tecnologia usada na Oppo Xmas Tree segue a mesma convicção utilizada pela Planet na
composição da cidade inteligente que está sendo construída em Laguna, na Região
Metropolitana de Fortaleza (CE).
A empresa integrou ao projeto de Milão soluções inteligentes que fazem parte dos seus quatro
pilares: Recursos do Ecossistema, Ambiente Construído, Sistemas Tecnológicos e Pessoas.
Além de Wi-Fi gratuito, bicicletas 2.0 e tijolos solares, as soluções também incluem
equipamentos de energia, lâmpadas com multissensor e uma versão do Planet App dedicado ao
bairro onde está inserida a Árvore de Natal Inteligente.
Fonte: Redação.
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