
Pepper

Humanoidní roboty

Pepper je první humanoidní robot firmy softbank 
robotics, který rozpozná lidské emoce. Díky 
tomu je vhodný na jakékoli veřejné místo, kde 
komunikuje se zákazníky, vítá je nebo poskytuje 
informace. 

Pepper je vhodný do obchodů, hotelů, nemocnic, 
bank, muzea, na úřady, letiště,  vlakové nádraží, 
ale i do škol. Od robota pepper zjistíte 
informace, zahrajete si s ním hru nebo vyfotíte 
selfie. Pepper s vámi může udělat přijímací 
pohovor, zobrazit aktuální nabídky a slevy, či 
monitorovat návštěvnost. 

Výška: 120 cm

Hmotnost: 28 kg

Dotykový tablet 

20 stupňů volnosti

2D kamery (v ústech a na čele) a 3D kamery (v očích)

Senzory: polohy, gyrometr a akcelerometr, sonar, laser, 
infračervené snímače a nárazníky

Výdrž v stand by módu: 19 h

Paměť: 32 GB / 24 GB pro uživatele

Grafická karta: GPU Intel HD / ~ 792 MHz

Reproduktory: celkem 2 (umístění ucho)

Mikrofon: 4 na hlavě

Rozpoznám obličej, umím reagovat

Mluvím několika jazyky

Komunikuji s lidmi

Jsem ve společnosti aktivní

Prezentuji produkty na tabletu

Umím doporučit

Sbírám data či nahrávám odpovědi do 
dotazníků 

Díky mě budete jiní než konkurence

jsme
oficiální 

distributor 
pro českou 
republiku

Parametry



nao

Humanoidní roboty

NAO je malý humanoidní robot vhodný především 
pro školy, laboratoře a výzkumná centra. 
kombinace jeho hardwaru a softwaru umožňuje 
přizpůsobit se člověku.

NAO běží na operačním systému NAOqi, ale není 
omezen žádnou platformou. K robotovi je 
dodáván software Choregraphe, který může 
použít i začátečník. Program umožňuje simulovat  
různé akce robota. Dále je možná komunikace s 
robotem přes Wifi nebo Ethernet.

Mám otevřenou platformu

Naprogramuj mě pro libovolnou 
aplikaci - hraj si se mnou a uč mě

Mluvím několika jazyky

Můj software choreographe umož-
ňuje využít znalosti dalšího progra-
movacího jazyka

Měřím 57 cm a vážím 5,4 kg 

Mám 36 senzorů pro zjištění polohy

kontaktujte nás

Vzdušná 56/4
460 01 Liberec 1
tel: (+420) 485 151 447
e-mail: info@exactec.com

www.softbankrobotics.cz

Zaujaly vás humanoidní roboty?


