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1. Vágja ki a markereket!
2. Töltse le a Stiefel ARactive mobilalkalmazást az iStore-ból vagy a Google Play-ből!       

3. Indítsa el, irányítsa a hátlapi kamerát az egyik markerre és máris megjelenik a Stiefel Digitális Állatkert egyik lakója.
4. Ha a markert elforgatja, az állat is forog. Vagy vegye a kezébe!
    Az alkalmazás letöltéséhez internetkapcsolat szükséges.   +36 1 415 2010      •      interaktiv@stiefel.hu      •      www.stiefelinteractive.hu

iOS készülékekre elérhető

Stiefel ARactive – kiterjesztett valóság

(Windows Phone-on sajnos nem használható.)
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Mi az a kiterjesztett valóság (AR)?
A mobileszköz kameráján keresztül látott képet virtuális tartalommal egészítjük ki. A hozzáadott tartalom nagyon sokféle lehet: hang, kép, videó, 365o-os fotó, 3D-s modell vagy 
akár egy komplett játékprogram. A lehetőségek határtalanok! Használható a marketingben, az oktatásban, az iparban, a biztonságtechnikában, a számítástechnikában, 
a tervezésben, a kereskedelemben, a turizmusban és mindenütt, ahol jó volna megmutatni valamit, ami nincs ott.
Szeretne saját AR-alkalmazást?
Hívjon minket vagy írjon nekünk!                                                +36 1 415 2010      •      interaktiv@stiefel.hu      •      www.stiefelinteractive.hu
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