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Lubisz wino? Inteligentna butelka podłączona do
internetu zachowa jego świeżość przez 30 dni

BIZNES TECHNOLOGIE ROZWÓJ

Karol Bogusz
30.03.2016 12:45

Chcesz, by wino zachowało smak i aromat miesiąc po otwarciu? Nic prostszego.
Wystarczy kupić zestaw Kuvée. Butelka z trunkiem wyposażona jest w dotykowy
ekran LCD i ma połączenie z internetem.

Kuvée to jeden z najciekawszych gadżetów internetowych, które wyprodukowano w
ostatnim czasie. Jest kompletem składającym się z wyposażonej w dotykowy ekran LCD
butelki służącej do rozlewania wina, a także metalowych pojemników na alkohol,
mieszczących 750 ml napoju.

30 dni świeżego wina

Producent zestawu obiecuje klientom długie delektowanie się ulubionym winem. Jego
smak i aromat ma być zachowany 30 dni po otwarciu butelki, co możliwe jest dzięki temu,
że powietrze nie dostaje się do środka. Metalowy zbiornik wyposażony jest bowiem z
specjalny zawór, który umożliwia wylewanie wina, zatrzymuje jednak powietrze.

Podziel się

wino (Jeff Kubina/flickr.com)

Korporacje rosną w siłę. Oto 5
największych na świecie,
bogatszych od wielu państw

1.
Biedronka ucieka przed podatkiem
do internetu? Do końca roku
otworzy e-sklep

2.
Zaskakująca umowa Polaków z
podupadłym gigantem. Czy to
może być strzał w "10"?

3.
iPhone SE już do kupienia w
Polsce. Co za tempo Apple! To
oferta w sam raz na nasz rynek?

4.
FBI złamało iPhone'a bez pomocy
Apple. Dlaczego to nie jest tak do
końca złe

5.

Te spodnie są już z nami kolejny sezon.
Wyciągnij je z szafy i zobacz, z czym je
nosić

Niemcy szokują: tymi popularnymi
autami jeździ pół Europy. Dziecinnie
łatwo je ukraść!

POLECAMY

Gazeta.pl Zaloguj sięWeekend Wiadomości Sport Biznes Technologie Kultura Kobieta Dziecko Wyniki Lotto Poczta Radio

http://www.gazeta.pl/0,0.html
http://weekend.gazeta.pl/weekend/0,0.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,0.html
http://www.sport.pl/sport-hp/0,0.html
http://next.gazeta.pl/next/0,150859.html
http://next.gazeta.pl/next/0,150860.html
http://kultura.gazeta.pl/kultura/0,0.html
http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/0,0.html
http://www.edziecko.pl/edziecko/0,0.html
http://lotto.gazeta.pl/lotto/0,0.html
http://poczta.gazeta.pl/
http://fm.tuba.pl/
http://next.gazeta.pl/next/0,150985,19608088.html?utm_nooverride=1&back=http%3A%2F%2Fnext.gazeta.pl%2Fnext%2F7%2C151243%2C19838122%2Clubisz-wino-inteligentna-butelka-podlaczona-do-internetu-zachowa.html%3Futm_source%3Dupday%26utm_medium%3Drss%26utm_campaign%3D_next
http://next.gazeta.pl/
http://next.gazeta.pl/0,150859.html
http://next.gazeta.pl/0,150860.html
http://next.gazeta.pl/0,150858.html
https://facebook.com/nextgazetapl
https://twitter.com/next_gazetapl
http://next.gazeta.pl/next/0,0.html
http://next.gazeta.pl/next/0,151243.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3a%2f%2fnext.gazeta.pl%2fnext%2f7%2c151243%2c19838122%2clubisz-wino-inteligentna-butelka-podlaczona-do-internetu-zachowa.html
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3a%2f%2fnext.gazeta.pl%2fnext%2f7%2c151243%2c19838122%2clubisz-wino-inteligentna-butelka-podlaczona-do-internetu-zachowa.html
http://gazeta.hit.gemius.pl/hitredir/id=nF6a2AyFf_IJ3woQ3DRcKcewPxLw1u7SUeW3YDM9WRb.P7/stparam=wkionrdgis/url=http://next.gazeta.pl/next/2029030,151243.html?b=1&x=19838122&d=0&utm_source=recommend&utm_medium=email&utm_campaign=recommend&home=http://next.gazeta.pl/next/7,151243,19838122,lubisz-wino-inteligentna-butelka-podlaczona-do-internetu-zachowa.html?utm_source=upday&utm_medium=rss&utm_campaign=_next
http://next.gazeta.pl/next/56,150859,19832415,korporacje-rosna-w-sile-oto-5-najwiekszych-na-swiecie-bogatszych.html#TRNajCzytSST
http://next.gazeta.pl/next/7,151003,19833326,biedronka-ucieka-przed-podatkiem-do-internetu-do-konca-roku.html#TRNajCzytSST
http://next.gazeta.pl/next/7,151003,19835368,zaskakujaca-umowa-polakow-z-podupadlym-gigantem-czy-to-moze.html#TRNajCzytSST
http://next.gazeta.pl/next/7,151243,19833319,iphone-se-juz-do-kupienia-w-polsce-co-za-tempo-apple.html#TRNajCzytSST
http://next.gazeta.pl/next/7,151243,19832684,fbi-zlamalo-iphone-rsquo-a-bez-pomocy-apple-dlaczego-to-nie.html#TRNajCzytSST
http://avanti24.pl/Magazyn/1,150458,19712752,alladynki-z-czym-nosic-sprawdz-gotowe-stylizacje.html
http://next.gazeta.pl/next/7,151003,19805037,niemcy-szokuja-tymi-popularnymi-autami-jezdzi-pol-europy-dziecinnie.html


Podziel się Tweetnij

Po włożeniu metalowego pojemnika butelka wykrywa, jakie wino znajduje się w środku. Na
wyświetlaczu pokazuje jego rodzaj, ilość, zawartość alkoholu, historię powstania, szczegóły
dotyczące apelacji, winnicy, z której pochodzi czy potraw, z którymi może być serwowane.
Dzięki połączeniu z internetem, możemy zamawiać wino z poziomu wyświetlanej .

Kuvée/Instagram

W przyszłości Kuvée może być za darmo

Premierę zestawu zapowiedziano na  roku. Na razie dostępnych w ten
sposób będzie 48 win z 12 winnic. Ceny większości z nich mieszczą się w przedziale 15-30
dolarów, znajdziemy jednak też trunki w cenie około 50 dolarów za butelkę.

Kuvée ma kosztować 349 dolarów, metalowe pojemniki z winem mają być sprzedawane w
cenie nie różniącej się od tradycyjnych odpowiedników rozlewanych do szklanych butelek.
W przyszłości producent z Bostonu nie wyklucza jednak udostępniania zestawu za darmo.
Zarabiałby wówczas drożej sprzedając wina w metalowych zbiornikach.

Zestaw testowany przez sommelierów

Zdaniem twórców zestawu, będzie on idealny dla smakoszy wina, którzy nie mają ochoty
wypić całej butelki, ograniczają się do jednego kieliszka. Dzięki Kuvée będą mogli
równocześnie korzystać z wielu win różnych gatunków bez obaw o utratę świeżości.

Producenci zapewniają, że wywiążą się z 30-dniowej obietnicy świeżego wina. Zestaw
testowany jest od zeszłego lata, pracuje nad nim grupa sommelierów, którzy smakują różne
wina. Badane jest, jak z upływem czasu zmienia się skład chemiczny win przechowywanych
w zestawie Kuvée.

 

REKLAMA

etykiety

październik 2016

Ta wieś z drewnianymi domkami to
dziś jedna z głównych ulic Warszawy!
Zdjęcie z początku XX wieku
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