Comunicado de Imprensa

A versão beta do teclado Minuum saiu e está disponível para
teste gratuito no Android
O teclado virtual inteligente permite que você faça mais com menos.

TORONTO  Canadá (13 de março de 2014) Saiu a versão beta de Minuum, um aplicativo de teclado virtual
inteligente que libera espaço da tela do celular e torna a digitação mais fácil, rápida e extremamente precisa. Com
um look moderno, suporte a vários idiomas (novo: PTBR), acesso rápido aos símbolos emoji, compartilhamento
de texto entre aplicativos e melhorias para velocidade e precisão, Minuum 2.0 já está disponível no Google Play
para um teste de 30 dias grátis (preço normal US$ 3,99). Minuum está disponível em Português (PTBR).
Minuum, criado por Whirlscape, Inc. (uma iniciativa da Y Combinator), é alimentado por algoritmos revolucionários
de autocorreção com patente pendente que fazem do Minuum um instrumento de escrita superior não apenas
para telas sensíveis ao toque, mas também para relógios inteligentes, TVs inteligentes, e outros dispositivos
portáteis e controlados por gestos (incluindo o Leap Motion e Google Glass).
"Estamos trabalhando para fazer de Minuum a melhor opção de teclado para todos os dispositivos portáteis e
táteis", disse Will Walmsley, CEO da Whirlscape. "Os testes da versão beta nos permitiram iteragir com nosso
projeto original, e recebemos alguns comentários positivos e encorajadores no Google Play. Agora chegamos na
fase em que o teclado para Android está pronto para ser amplamente utilizado em maior escala.”
O teclado tem tido uma ótima recepção do público desde que foi anunciado pela primeira vez em 18 de março de
2013, quando a campanha do Indiegogo Minuum levantou 873% de sua meta inicial de financiamento. Classificado
pelo número de financiadores, a campanha da Minuum apareceu no top 10 de todos os tempos da Indiegogo e
número dois entre todas as campanhas de tecnologia. Cerca de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo viram o
vídeo de apresentação do Minuume estamos entusiasmados pelo progresso do teclado durante o desenvolvimento
de sua versão beta. As avaliações na Play Store melhoram a cada momento.
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Visite a página minuum.com/mediaroom para fotos, FAQ, detalhes técnicos, especificações de produtos e muito
mais. Para ver vídeos demonstrativos de leve configuração, acesse: youtube.com/user/minuumproject
Sobre Whirlscape Inc.
Com sede em Toronto, Ontário, Whirlscape é uma startup canadense de tecnologia baseada na interação
homemcomputador (em inglês, HCI), aprendizagem automática e processamento linguístico natural. Fundada em
junho de 2012, a Whirlscape está atualmente participando no programa Y Combinator, e foi apoiada pela
laboratório Creative Destruction, e o programa UTEST. A Whirlscape desenvolve o teclado Minuum para
dispositivos Android, e cria métodos de datilografia possíveis de vestir para integração em dispositivos OEM.
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