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Co można zmieścić w zegarku? 
  
 Niebawem wejdzie na rynek najnowszy inteligentny zegarek firmy KOBIX . To już 25 
generacja! Już dziś możesz mieć wszystko, czego potrzebujesz  zawsze pod ręką  a 
właściwie na ręce bo w swoim zegarku!  

Najnowszy zegarek KOBIX oprócz podstawowych funkcji mierzenia czasu, 
temperatury, ciśnienia, wysokości, promieniowania ma wbudowany aparat, kamerę, 
mp 14, nawigację, funkcję rzutnika, dostęp do cybernetu, licznik spożytych i 
spalonych kalorii, translator. 
Zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych technologii ma wiele innych 
przydatnych funkcji. W zegarku można przechowywać wszystkie dane (ID, prawo 
jazdy/lotu. karty bankowe, klucze itp.) nie potrzebujesz już mieć tego wszystkiego 
przy sobie! Ten niesamowity zegarek ma również funkcję rozpoznawania intencji 
innych ludzi np. gdy ktoś Cię okłamuje Twój zegarek od razu da Ci znać. Jeśli masz 
ochotę możesz dzięki niemu sprawdzić co myślą o Tobie inni gdyż czyta on również 
w myślach. Jego obsługa jest niesamowicie prosta ponieważ wbudowany super 
inteligentny komputer reaguje na polecenia jakie wydajesz mu nawet w myślach!! 

Jest w stanie poinformować Cię o każdym zagrożeniu zdrowotnym, dzięki 
technologii pozwalającej na monitorowanie pracy Twojego organizmu, informuje o 
każdym spadku odporności, niedoborze witamin, czy minerałów, dzięki czemu 
możesz być spokojny o swoje zdrowie.  

Zegarek ten posiada oczywiście coraz częściej już stosowaną metodę 
teleportacji, jednak gdy masz ochotę pozostać przy bardziej tradycyjnych metodach 
zegarek automatycznie poprowadzi Twój samochód czy każdy inny środek transportu 
jaki posiadasz, oczywiście całkowicie bezpiecznie! 

Oczywiście możesz też zatrzymać lub cofnąć czas (producent pracuje nad 
pokazywaniem przyszłości) jednak bez obaw –  wszystkie nowości przez najbliższe 2 
lata będą uaktualniać się automatycznie! 

Niesamowite jest to, że nie potrzebuje on żadnych baterii działa bowiem na 
powietrze, którego wszędzie pod dostatkiem! 

Nie musisz się też martwić o kradzież zegarka bowiem mała na to szansa, 
potrafi się sam bronić porażając złodzieja i głośno alarmując, po za tym pacuje tylko 
ze swoim właścicielem, przy pierwszym użyciu sczytuje Twoje DNA i dzięki temu 
zawsze Cię rozpozna.  

Każdy zegarek idealnie dopasowuje się do właściciela, dzięki czemu każdy 
ma indywidualny niepowtarzalny wzór, kształt i kolor! 
 
W sklepach już od stycznia 2050 w cenie ok 300$ ! 
 


