
5 Gadget Terbaru dan Tercanggih 

Tentu saja sesuai dengan berkembangnya teknologi, maka kita mendapati banyak juga perkembangan  
pada gadget-gadget. Berikut kita akan melihat 5 gadget keluaran terbaru dan tercanggih. 
 
 

1. Parrot Disco 

 
 
Pesawat terbang kertas dengan nuansa modern, itulah Parrot Disco. Drone ini memang unik karena 

bentuknya memang seperti pesawat mainan yang dibuat hanya dengan melipat-lipat kertas. Cara 

menerbangkannya pun nyaris sama. Lempar Drone ini ke udara, Parrot Disco akan secara otomatis 

menyesuaikan diri. Pesawat ini memang punya kemampuan autopilot. Bentuknya pun lebih aerodinamis 

dan hemat energi. Dengan pendorong tunggal, pesawat ini mampu terbang selama 45 menit dalam 

sekali charge. Kecepatan maksimalnya pun cukup mencengangkan: 80 km/jam. 

 

2.Ampy - Kinetic Charger 

 



Susah cari colokan listrik, Ampy adalah jawabannya. Alat ini memang luar biasa, karena mampu 

memanfaatkan energi dari gerak tubuh manusia untuk disimpan dan dipakai untuk men-charge 

smartphone. Untuk mengkonversikan energi kinetis menjadi listrik, Ampy ditempel di badan. Semakin 

banyak beraktivitas, maka Ampy akan semakin banyak menyimpan energi. Tentu ini akan 

menguntungkan mereka yang hobi olahraga, dan mudah-mudahan memancing mereka yang malas 

untuk lebih banyak gerak. Jika Ampy penuh terisi, alat ini mampu mengisi daya baterai iPhone 6. Mantap 

kan! 

 

3. Royole-X - Smart Mobile Theater System 

 

Hobi nonton film dari smartphone saat menunggu bis atau kereta, maka ada pengalaman lebih wah 

untuk menikmati seri terbaru Game of Thrones. Royole-X memberikan pengalaman menonton televisi 

layar lebar lengkap dengan tata suara menggelegar di mana saja kapan saja. Bentuknya mirip kaca mata 

VR ala Oculus Rift. Namun, tentu fungsinya fokus bagi penikmat film atau serial televisi. Disebutkan oleh 

Eric Yu sang pencipta, alat ini bisa dilipat, memiliki teknologi meredam suara, dan juga bisa 

mengkalibrasi tampilan untuk yang matanya minus. Peranti ini dirilis dengan harga 700 USD. 

 

4. Presence - Netatmo 



 

Bagaimana cara maling masuk ke rumah jika dilengkapi dengan kamera yang bisa mengenali banyak hal. 

Presence memang punya kemampuan yang unik. Kamera keamanan ini bisa bereaksi sesuai apa yang 

dikenalinya. Sejauh ini Presence mengklaim bisa mengenali hewan, mobil, dan orang. Jika ada orang 

asing, dia akan mengirimkan notifikasi ke pemilik rumah atau bahkan ke aparat keamanan. Jika ada 

anjing masuk pekarangan, Presence akan menyalakan lampu sorot super terang untuk mengusir hewan 

itu. Satu set Presence berharga 299 USD, dan dijamin bakal membuat pemilik rumah lebih aman. 

 

5. Zeiss One VR 

 
 
Jika Carl Zeiss, perusahaan lensa kualitas wahid bikin piranti VR, tentunya tampilan gambar adalah salah 

satu yang paling diunggulkan. Produk Carl Zeiss yang diberi nama Zeiss One VR pada dasarnya adalah 

varian lain dari Google Cardboard. Plus kekuatan lensa yang mumpuni tentunya. Alat ini cukup menarik, 

karena menilik dari harganya yang 'cuma' 129 USD, Zeiss One VR berada di bawah Oculus Rift, tetapi di 



atas Cardboard. Alat ini juga disebutkan bisa melihat kamera di Drone yang terhubung dan 

menggerakkan arah pandang dengan gerakan kepala. 

 


