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Urbanphoria-Jakarta. Brand fashion mewah asal AS, Michael Kors baru-baru ini 

meluncurkan produk jam tangan pintar atau smartwatch. Perpaduan teknologi 

canggih dan gaya mewah membuat jam tangan pintar besutan Michael Kors 

tampil lebih unggul. 

Langkah gila Michael Kors patut diacungi jempol, pasalnya di tengah banyaknya 

produsen teknologi cerdas meluncurkan produk jam tangan pintar dengan 

dukungan fitur-fitur canggih, Michael Kors malah menampilkan produk jam 

tangan pintar dengan rancangan ekslusif, mewah dan glamor. 

Melalui produk jam tangan pintar yang diberinama Michael Kors Access ini, 

brand fashion ternama asal AS telah membuktikan kepada dunia kalau 



teknologi dan fashion dapat saling melengkapi. Pemilik brand fashion ekslusif 

ini, Michael Kors mengatakan teknologi tidak hanya membuat penggunanya 

lebih mudah dalam menjalankan rutinitas sehari-hari namun juga mesti 

memiliki nilai estetika yang memberikan kesan fashionable pada para 

penggunanya. 

Kami tahu mereka sangat sibuk dan mereka perlu untuk tetap terhubung. Oleh 

karena itu, kami menghadirkan sebuah smartwatch yang memungkinkan 

mereka untuk tetap terhubung dengan dunia luar yang glamor dan penuh 

tantangan.” 

Michael Kors Access merupakan produk jam tangan pintar yang ditujukan untuk 

para fashionista melek akan teknologi dengan konsep glamor, mewah dan 

inovatif. Jam tangan pintar ini juga 

mendukung gaya hidup yang serba 

cepat dan sibuk, sehingga pengguna 

memungkinkan untuk tetap terhubung 

dengan dunia luar. Apalagi produk ini 

didukung teknologi Android Wear, yang 

memungkinkan anda untuk 

mendapatkan notifikasi dari media sosial, SMS, dan email, GoogleTM dan Voice-

activated Google™. 

Dilengkapi dengan fitur-fitur eksklusif seperti layar sentuh eksklusif yang dapat 

dioperasikan hanya dengan menggeser, desain chronograph digital mewah 

membuat Michael Kors Access sangat cocok untuk berolahraga atau sebagai 

aksesoris tambahan yang pas digunakan di pesta-pesta yang glamor. 

Tak hanya itu, Michael Kors Access juga memiliki sabuk kulit dan silikon yang 

dapat diganti-ganti sesuai selera pengguna. Jam tangan pintar mewah ini 

tersedia dengan dua versi yakni glamor dan eksotis untuk wanita, dan versi 

yang sporty untuk pria. 



Kabarnya smartwatch MICHAEL KORS ACCESS dibanderol mulai dari USD 395 

dan akan segera tersedia di gerai-gerai Michael Kors, MichaelKors.com, dan 

sejumlah pusat perbelanjaan, mulai musim gugur 2016. 

Artikel ini dapat di lihat di :  

http://urbanphoria.com/michael-kors-luncurkan-jam-tangan-pintar-super-mewah/ 
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Mars Hapus Bahan Pewarna 

Coklat M&M’S   

 
February 16, 2016 

Urbanphoria-Jakarta. Hampir seluruh masyarakat dunia mengenal coklat 

M&M’S.  Bentuknya yang unik dengan paduan warna yang menarik, membuat 

 M&M’S memikat para penggila coklat. Namun apa jadinya jika bahan pewarna 

pada coklat M&M’S ditinggalkan? 

Produsen coklat M&M’S, Mars Incorporated, dalam keterangan persnya, 

mengaku sejak 9 Febuari 2016 lalu akan menghapus pewarna makanan buatan 

dari seluruh lini produk makanannya, termasuk untuk produk lainnya seperti 

permen karet Double Mint’s dan Uncle Ben’s. 

Meski pihaknya mengaku kalau pewarna makanan buatannya tidak berbahaya 

karena telah memenuhi standar badan regulasi keamanan makanan di seluruh 

dunia, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) 

dan Otoritas Keamanan Makanan Eropa (EFSA), namun Mars Incoporated tetap 

harus mengambil keputusan untuk tidak lagi menggunakan bahan pewarna 

makanan, hal ini adalah bagian dari komitmenya untuk selalu memberikan 

produk konsumsi yang berkualitas terbaik bagi para konsumennya. 



President dan CEO Mars, Incorporated, Grant F. Reid, mengungkapkan ini 

adalah keputusan besar yang membutuhkan waktu dan kerja keras. Sebab itu, 

pihaknya secara bertahap akan menerapkan inisiatif ini pada lini produk coklat, 

permen karet, permen, makanan, dan minuman hingga lima tahun ke depan. 

“Konsumen adalah bos, banyak konsumen yang meminta para produsen 

makanan untuk menggunakan bahan makanan yang lebih alami pada seluruh 

produk makanan. Sebab itu, kami mendengarkan keinginan konsumen.  Tujuan 

dari bisnis kami pada dasarnya adalah memuaskan dan memberi kesenangan 

orang-orang melalui produk-produk kami yang berkualitas,” jelasnya. 

Reid mengaku saat ini pihaknya tengah menjalin kerjasama dengan para 

pemasok bahan-bahan makanan untuk mencari dan mengembangkan bahan 

makanan alternatif. Tidak hanya memenuhi standar kualitas dan keamanan bagi 

kesehatan konsumen, tapi juga tetap menjaga warna makanan agar tetap 

menarik dan disukai oleh para konsumen.Termasuk menyediakan  wadah 

aspirasi dan masukan konsumen pada seluruh lini proses reformulasi. 

“Jika hal ini adalah hal yang terbaik bagi konsumen, maka hal ini pun terbaik 

bagi kami,” ucapnya. 

Mars Incoporated yakin proses untuk mengembangkan pewarna makanan 

alternative dapat menjamin keamanan dan kualitas pewarna makanan alternatif 

yang tidak mengancam kesehatan konsumen. 

Artikel ini dapat di lihat di :  
http://urbanphoria.com/mars-hapus-bahan-pewarna-coklat-mms/ 
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