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O Aibo, o cão robot da Sony que fez sucesso no final dos anos 90 e início do ano 2000 está de volta.

Passada mais de uma década, a Sony voltou a apostar no seu cão robótico
Os animais robóticos são os brinquedos ideias para quando não é possível ter um animal verdadeiro. Este
tipo de animal de companhia é muito procurado por famílias com filhos em que o tempo e o estilo de vida
não lhes permite ter animais de verdade, e desta forma colmatar alguns dos desejos dos seus filhos.
Apesar de não ser a mesma coisa, o facto do brinquedo interagir com a criança deixa-a feliz e até pode
ajudar a que aprenda alguns cuidados a ter com um animal de verdade.
A Sony descontinuou o Aibo em 2006. Apesar de, na altura, ainda ter procura, a marca resolver
interromper a comercialização.
Este ano voltou a apostar no produto, dando a conhecer uma nova versão do seu animal de estimação.
Mais apelativo, com um design mais trabalhado e com curvas mais acentuadas, tentando assim
assemelhar-se mais ao aspeto de um cão verdadeiro.
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O novo cão de estimação responde a algumas ordens que lhe forem dadas, brinca com o seu dono quase
como um cão de verdade e até consegue expressar algumas emoções graças aos seus olhos de OLED. A
sua bateria dura para duas horas de brincadeira mas para que fique 100% carregado precisa de ficar à
carga durante três horas.
Para além da interação direta, pode ainda ligá-lo à rede, através do seu chip e desta forma acompanhar
tudo o que está a ver e ouvir. É possível ainda, ter acesso aos conteúdos de outros Aibos, sempre que
sejam compartilhados pelos seus donos.
Quando o Aibo conhecer a sua nova casa vai aprender a evitar os obstáculos existentes nela. Com o
tempo também vai conseguir saber quais são as brincadeiras que o seu dono mais gosta de fazer com
ele.
https://youtu.be/6CHKwJDt6cw

Pré-vendas já começaram
Apesar de não ter de o ir passear à rua, de não ter de o alimentar nem de o levar ao veterinário, este cão
de companhia quase se assemelha a um animal de verdade no que diz respeito às despesas.
Com um valor de venda a rondar os 1300€, com acessórios vendidos à parte, o Aibo, para já, só vai ser
comercializado no Japão. A pré-venda já começou no site da Sony mas o brinquedo só começará a ser
entregue em Janeiro de 2018.
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