Pplware Kids

Ligue e fale com o seu animal quando ele está sozinho em casa!

Ligue e fale com o seu animal quando ele está sozinho em casa!
2017-10-10 23:30:41

Uma nova tecnologia surgiu para que, mesmo estando longe do seu cão ou gato, consiga saber se ele
está bem, e matarem saudades um do outro.

Os animais de estimação passam muito tempo sozinhos
Como seria fantástico se, durante o tempo que não pode estar em casa com o seu animal de estimação,
cão ou gato, conseguisse comunicar com ele, matar saudades.
Chegar a casa, depois de um dia de trabalho, e ter o seu animal de estimação à sua espera, a alegria
dele ao vê-lo chegar dá ânimo para as tarefas que ainda faltam fazer em casa até serem horas de dormir.
Quando em casa há crianças também, a diversão é garantida. Mas, um animal de estimação não é um
brinquedo nem uma coisa. Precisa de cuidados, de carinho, de ser bem tratado! E nem sempre é
possível dar a atenção devida.
Uma nova tecnologia surgiu no mercado para que consiga dar mais atenção ao seu amigo de estimação e
que este também consiga interagir consigo, o que o deixará certamente mais animado.

Veja se o seu animal está em segurança
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Trata-se de uma invenção de uma empresa norte-americana. O aparelho dá pelo nome de PetChatz, e a
sua principal função é que dono e animal consigam comunicar mesmo que estejam a quilómetros de
distância.
À primeira vista pode parecer difícil mas os passos a dar são bastante fáceis. Basta ligar o smartphone ou
tablet ao aparelho disponibilizado pela empresa.
O principal objetivo da empresa ao criar este aparelho foi a segurança do animal de estimação. O
aparelho tem ainda um acessório que é opcional, o PawCall. Um botão que o seu fiel amigo pode acionar
e assim “falar” com o seu dono.
O dispositivo custa cerca de 340€ e o botão que permite que o seu animal fale consigo é à volta dos 90€.
Na loja online consegue ainda adquirir adereços nos quais se incluem, um suporte para o botão, para que
este possa ser colocado no chão ao alcance do animal e também uma essência que tem como função
acalmar os mais ansiosos.
https://youtu.be/udlzRaB-pKg

A tecnologia não deixa de fora os animais de estimação
Se já começam a existir canais de televisão para que os cães não se sintam sozinhos em casa, porque
não haver uma tecnologia que permite que dono e animal de estimação estejam em contacto mesmo
estando longe. Facilmente cães e gatos aprende a carregar no botão se isso implicar ver e ouvir o seu
dono.
Para as crianças nem se fala, não são apenas animais de estimação, são verdadeiros amigos que nunca
dizem que não a uma brincadeira nem dizem, já não sou teu amigo.
Quando confrontados com a realidade há quem desista da ideia de ter um animal de estimação! Levar o
cão a passear pelo menos 2 vezes por dia, faça chuva ou faça sol, se for um gato não é necessário,
escovar, dar banho, alimentar, visitar o veterinário pelo menos uma vez por ano, são algumas das tarefas
obrigatórias.
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