
Ekran
Tam Renkli OLED 

Görüş Alanı
22° FOV
 
Göz Mesafesi
50 mm50 mm
 
Kamera
5 MP sabit odaklı
720p @30fps video
 
IMU
9 eksenli e9 eksenli entegre sensör
Pusula
 
Ses
Bluetooth 
Kulaklık/Mikrofon
 
BBağlantı
USB 2.0
 
Ana Cihaz
Android (6.0 ve üzeri)

Fiziksel Özellikler
Ağırlık (Kablosuz)
~83g

Aydınlatma 
160 Lümen

Dayanıklılık
KKoruma
IP54 
(Toza ve suya 
karşı korumalı)

Düşmeye Dayanaklılık
Yaklaşık 1,5 metre

Çalışma Sıcaklığı
--25° C / +50° C

www.augmency.com
info@augmency.com
+90 (212) 807 0052

Augmency, işletmeler için yeni nesil 
Artırılmış Gerçeklik tasarlayan ve geliştiren 
yüksek teknoloji şirketidir. 
Augmency, uzman ekibi ve artırılmış gerçeklik 
teknolojisi konusunda ödüllü bilgi birikimi 
ile hem donanım hem de yazılım 
sunmaktadısunmaktadır. 

En zorlu endüstriyel senaryolara uyacak şekilde 
tasarlanmış benzersiz Artırılmış Gerçeklik (AG)
donanım ve yazılımı.

ENDÜSTRİYEL
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKTE

DEVRİM

Cyclops hmd, Augmency kayıtlı ticari markasıdır

Cyclops hmd®



Depolarda, toplama ve yükleme işlemleri, 
sipariş takibi, stok durumu, ürün konumu gibi
takip işlemlerini oldukça kolaylaştıran HMD
bu işlemleri tek bir merkezden yönetmeyi 
son derece kolay hale getirmektedir.

Augmency Hakkında
* Merkezi İstanbul’da Olan Bir Teknoloji Şirketidir.
* Koç Üniversitesi’ndeki  MEMS Laboratuarından 
Çıkmış Bir Startup’tır. 
* Yeni Nesil Artırılmış Gerçeklik Donanım ve 
Yazılım Üretimi yapmaktadır.
* 4 * 4 Uluslararası Patent ve 1 Tasarım Patenti 
sahibidir.

Uzaktan desteğin gerekli olduğu senaryolarda,
Augmency Cyclops hmd® saha çalışanının 
gördüklerini canlı olarak merkezdeki uzman 
personele aktarmakta, uzmanın kendisini veya 
bilgisayarından göstermek istediklerini saha 
çalışanının karşısına getirebilmektedir.

BBu sayede, sahada ihtiyaç duyulan yardımı, hızlı,
güvenli  ve verimli bir şekilde sağlamaktadır.

Giyilebilir teknoloji ürün grubunda olan 
Cyclops hmd® Android (OS 6.0 ve üzeri) cihazlar 
ile uyumlu çalışan ve barındırdığı Kamera, 
OLED Ekran, Led ışık, IMU ve Touchpad sayesinde 
kullanıcı ile kolay etkileşim sağlayan artırılmış 
gerçeklik cihazıdır.

CCyclops hmd® kafaya takıldığı ve kullanılan 
uygulamayı gözün önüne getirdiği için eller 
serbest şekilde çalışma imkanı sağlamaktadır. 
Bu sayede El Terminali ve mobil cihazlara olan 
bağımlılığı ortadan kaldırmaktadır.

Esnek kafa bandı ve hafif tasarımı sayesinde 
uzun süreli kullanıma uygundur. 
İİşinize ara verdiğinizde, cihazı çıkarmaya gerek 
olmadan ekranı gözünüzün önünden 
kaldırabilirsiniz 

Cyclops hmd®

Dokunmatik panel, bulunduğu konum itibariyle
oldukça rahat ve kolay kullanım sağlamakta.
Kullanılan uygulamada çeşitli etkileşimlere izin 
vermektedir.

Cihaz içerisinde bulunan 9 eksenli sensör, cihazın
ivmelenmesini, hangi yöne doğrultulduğunu ve 
buna bağlı olarak pusula bilgisini kullanıcıya 
sağlamaktadır.

Yüksek çözünürlüklü OLED ekran, önemli bilgileri
net bir şekilde gözünüzün önündeki yarı geçirgen
ayna üzerinde gösterir. Bu sayede ekrana 
bakarken görüş alanınız daralmaz ve işinize 
odaklanabilirsiniz. 

Işığın yetersiz kaldığı durumlarda, Led ışığı ile
ortamı aydınlatabilmektedir.

Sahada bir sorun ile karşılaşılması durumunda,
operatöre bağlanarak yardım alma imkanı 
sağlayan Cyclops hmd®, kamerası sayesinde 
operatöre Canlı görüntü aktarabilme özelliğine 
sahiptir.
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