
Moscase, Generasi Terbaru Dari Sebuah Case

Case selalu menjadi pilihan aksesoris menarik untuk perangkat Anda. Dengan case, anda bisa 
memberikan perlindungan ekstra pada smartphone, agar tidak mudah tergores atau menjadi kotor. 
Tidak hanya itu, case juga bisa memberikan kesan lebih stylish, unik, modern, dan fashionable. 
Lalu, bagaimana jika ada case yang bisa melacak kesehatan Anda? Dan menjadikan tampilan lebih 
unik dari biasanya dengan pilihan customize yang kreatif? 

Perkenalkan Moscase, case intuitif, nyaman dan stylish untuk iPhone 6 dan iPhone 6 Plus Anda. 
Dengan teknologi sensor kesehatan didalamnya, mampu mengukur berbagai fungsi tubuh dengan 
cara baru dan menarik. Selain itu, bisa terkoneksi langsung melalui aplikasi yang ada di iOS dan 
desainnya pun benar-benar tampil lebih fresh! Penasaran? Yuk, simak ulasan berikut yang dikutip 
dari kickstarter.com. 

Teknologi sensor yang canggih

Salah satu yang menjadi perhatian dari Moscase, ialah
bagaimana menjadikan aksesoris ini lebih bermanfaat
dibandingkan dengan case pada umumnya. Nah, untuk
membuat hal itu terjadi, maka Moscase memberikan
teknologi sensor yang canggih untuk mendeteksi
kesehatan Anda. Mulai dari mengukur denyut jantung,
suhu tubuh, tingkat stres, dan lainnya. 

Untuk mengukur denyut jantung, terdapat fitur optical
sensor optical yang bekerja dengan visual, mendeteksi
gerakan kecil di jari-jari arteri Anda. Sedangkan untuk
suhu tubuh menggunakan fitur heat sensor, mampu
mengukur sumber panas antara 32 dan 212 Fahrenheit (0 dan 100 Celcius). Kemudian fitur 
impedance sensor yang mengirimkan arus elektromagnetik melalui tubuh Anda dan mengukur 
persentase tingkat stres dan lemak tubuh, tergantung pada bagaimana Anda memegang ponsel.



Built in customize

Setiap Moscase, memiliki model backplate 
beragam yang mempermudah untuk merubah 
tampilan belakang case sesuka hati. Backplate
ini menawarkan sedikit perlindungan ekstra 
agar smartphone tetap terjaga dari resiko 
goresan, terkena kotoran, dan lainnya 
sehingga tetap optimal dipakai. Uniknya, 
blackplate ini juga dilengkapi teknologi 
sensor saat menggunakanya. 

Pertama, model backplate Breathalyzer yang 
memiliki model seperti mesin pendingin pada 
sebuah ruangan, dimana fungsinya mampu 
menganalisis napas Anda untuk menentukan 
kadar alkohol dalam tubuh. Kedua, The 

Rocker, bentuknya seperti speaker portable yang mampu menghasilkan suara lebih keras dan kuat 
dengan sistem Hi-Fi, sehingga mendengarkan musik menjadi lebih bersemangat. Ketiga, ada model 
blackplate Collector yang berbentuk seperti papan note yang  fungsinya bisa memperpanjang usia 
baterai smartphone dengan memanfaatkan tenaga sel surya. 

Keempat, terdapat model The Booster yang berbentuk seperti pocket, dengan memberikan ruang 
ekstra untuk menyimpan dokumen, kartu identitas, dan lainnya. Sedangkan yang terakhir, The 
reader, 

bentuk seperti tampilan notifikasi pada layar iPhone pada umumnya, fungsinya tentu saja untuk 
pemberitahuan, menampilkan fto atau menggunakannya untuk membaca artikel pada sebuah web. 

Interaksi melalui aplikasi iOS

Moscase terhubung ke ponsel Anda melalui
Connector yang disematkan di dalam bumper
casenya, tanpa menggunakan Bluetooth atau WiFi.
Anda juga bisa berinteraksi melalui The Moscase
App yang bisa didownload memalui AppStore.
Aplikasi ini memberikan fitur yang mengagumkan
dengan memberitahukan bagaimana mengatur
kesehatan secara teratur, tips, dan trik yang bisa
dilakukan agar tubuh tetap fit sepanjang waktu. 

So, bagaimana pendapatmu? Ini adalah sebuah case yang memberikan kesan dan nuansa baru untuk
perangkat Anda. Tidak hanya handal untuk melindungi dari bermacam resiko tergores pada 
smartphone tetapi juga membantu Anda tetap bugar. Aplikasi yang interaktif, mampu membuat 
Anda tetap terkontrol dalam melakukan aktivitas yang sehat. Sungguh menarik dan unik, bukan?


