
50  ALLT OM VETENSKAP

saker du inte visste att du behövde

Från USA kommer Jog-a-dog, ett löpband för hundar. Förhoppningsvis är det inte tänkt som den enda träningen en hund ska ha. Hundar kräver motion. Sannolikt mycket mer än vad man tror när man så gärna vill ha den söta valpen. Det kan ju vara svårt att få tiden att räcka till för allt. Då är Jog-a-dog ett alterna-tiv. Finns i fyra olika storlekar och de ameri-kanska priserna går från 8 900 kronor för den minsta till 22 500 för extra large.
www.jogadog.com

Sätt jycken på träningsläger

Derringermopederna är inspirerade av 1920-talets board track-motorcyklar. Board track 
var populärt på 20-talet i USA och kan grovt beskrivas som racing i en velodrom. Der-
ringer kan cyklas med pedalerna eller köras med den 49 cc Honda-mopedmotor som 
fi nns monterad. Motorn är mycket bränslesnål, ned till 0,13 l per mil kan den nöja sig 
med. En Derringer kostar cirka 26 000 kronor i USA.
www.derringercycles.com

Med Nio märker man upp prylar man vill ha lite kontroll på med en märklapp som 
innehåller en Bluetooth-sändare. Om någon av prylarna lämnar säkerhetszonen 
på 20 meter från mobiltelefonen går ett larm på telefonen. Ett ljus börjar blinka 
på den märklappen som lämnat zonen. Telefonen kan ställas in så den ger olika 
larm beroende på vilken pryl som lämnar. Saker med märklappar som har kommit 
bort kan hittas igen med hjälp av Nio. Med en kalenderapplikation kan man sätta 
tidpunkter för när bevakningen ska aktiveras.

www.bluenio.co.uk

Motorcykel som på 20-talet

Säkerhetszon med Bluetooth
Om något 

bärs bort ur 
säkerhets-
zonen slår 
Nio larm.

Jaha ja – ett 
löpband för 
hundar. Kan-
ske en rejäl 
promenad 
är lika bra 
för hunden 
– och ännu 
bättre för 
hundäga-
ren...

Rescue Reel är ett dynamiskt bromssystem som gör exempelvis evakue-
ring från höga byggnader inte bara möjlig utan även relativt trygg. Tillsam-
mans med en sele går man baklänges nedför byggnaden medan Rescue 
Reel håller igen och begränsar farten. 1,8 meter per sekund är den fart 
Rescue Reel är inställd på. Det fi nns även en egen broms på Rescue Reel 
som man kan använda om det går för fort. Rescue Reel fungerar på höjder 
upp till 305 meter. 

www.rescuereel.com

z

När det inte finns någon annan väg ned

Nostalgiskt från Derringer – 
men dyrt är det onekligen.

Rescue 
Reel är en 
säkerhets-

pryl vid 
exem-
pelvis 

bränder  
i höga 

byggna-
der.
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Litepanels är en stor 
leverantör av fi lm- och 
fotoljus. Professionella 
lösningar med stora sta-
tionära paneler med LED-
ljus tillverkar man bland 
annat.  Nu har Litepanels 
lanserat en version som 
kan fästas på vanliga 
kameror. Både video- och 
stillbilds-. En fördel med 
LED-ljus är att det nästan 
inte utvecklar någon 
värme och att det är ett 
strömsnålt alternativ. 
Lite panels Micro använ-
der vanliga AA-batterier 
och kan ge ljus i 1,5 
timmar på fyra batterier. 
E2 litiumbatterier varar i 
7-8 timmar. En dimmer 
gör det möjligt att variera 
ljusstyrkan från 0 till 
max. Tre fi lter följer med 
Litepanel Micro som kan 
förändra färgen på ljuset.  
Mediateknik AB heter 
den svenska importören.
www.litepanels.com

saker du inte visste att du behövde

Pumpa upp din 
mobiltelefon – 

åtminstone ladd-
ningen i den – med 

Power Pump.

Hos företag räknas färgutskrifter fortfarande som så dyrt 
att det bara är de fi naste presentationerna som blir på-
kostade färgutskrift.  Av de 2,25 biljoner utskrifter man 
tror företagen gjorde i fjol var bara 15 procent i färg. Det 
har Xerox tänkt göra något åt. I sin nya printerserie, Color 
Cube, sitter något helt nytt. Bläck i fast 
form. Bläcket som har samma konsistens 
som barnens färgpennor smälts ned under 
utskrivandet och sprejas på pappret. Den 
nya tekniken ska göra färgutskrifter 65 
procent billigare. 
www.xerox.com

Färgpennor i skrivaren 

Professionellt ljus 
till kameran

Micro använder vanliga 
AA-batterier och kan ge 
ljus i 1,5 timmar på fyra 
batterier.

Orange är en av de större mobiloperatörerna i England och har till-
sammans med GotWind tagit fram en mobilladdare, Power Pump, för 
besökare på musikfestivaler. Dessa pågår ju ofta över fl era dagar och 
tältboende är inte ovanligt. En stor nackdel med det spartanska boendet 
är den bristande tillgången på el för laddning av mobiltelefonen. Power 
Pump kopplas till luftpumpen man normalt har till luftmadrasser. När det 
gäller kapaciteten säger Orange att Power Pump laddar för 5 minuters 
mobilsamtal på den tid det tar att fylla luftmadrassens huvudkudde med 
luft. Borde vara perfekt på musikfestivaler, man kan alltid ha en Power 
Pump under foten när man trampar takten. Ingen pris än. 
www.orange.co.uk

Pumpa telefonen

Nu ska det bli billigt – eller i alla fall 
billigare – att skriva ut färgutskrifter 

på företagen.

Patronerna inne-
håller bläck i fast 
form.
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Små videokameror av typen du-ser-vad-jag-ser har kommit starkt den senaste tiden. I takt med 
att upplösningen blir högre och kamerorna mindre öppnas nya möjligheter. Extremsportutövare 
har fått större möjligheter att dela med sig av sina upplevelser med kameror monterade på hjäl-
mar och styren. Nu har den första HD-versionen kommit. ConturHD har 135 graders synfält och 
upp till 16 GB lagringskapacitet på ett Micro SD-minneskort. Två lasrar i fronten på kameran 
hjälper till så att ConturHD monteras med en vågrätt horisont. En mycket stor av-och-på-knapp 
kan hanteras även med handskar på. Eftersom man oftast inte ser kameran själv får man ljud-
assistans som berättar när kameran börjar och slutar fi lma. 

www.vholdr.com

Amrel HBS-2 är framtagen först och främst för militära ändamål. Huvuduppgiften ligger inom biometri, säkerhet och identifi ering av personal. Den väger lite under ett kilo och har en 800 x 600 pixels pekskärm. Den har en GPS som kan logga var de olika identi-fi eringarna har skett. Wi-Fi och Bluetooth så klart. Den har en 3 megapixel-kamera med åtkomst till 100 000 NIST, (en standard inom biometri), ansiktsidentifi eringsfi ler. Den har även en 1 000 dpi-kamera för att scanna fi ngeravtryck. Som om det inte vore nog har den även en iriskamera med sex infraröda ljuspunkter för att scanna 
av ögon. Amrel HBS-2 kan 
även känna av avstånd 
med hjälp av akustik.  
Något pris går inte 
att få fram.

www.amrel.com

Handhållen med 
biometriska kvaliteter

Minikamera med HD

Många saker på en gång kan man säga att Easy Rider kan göra. Mobil bokhylla och 
fåtölj. Någon kanske skulle lägga till skottkärra? Säkert ett smart sätt att förfl ytta 
sig till sin favoritplats med sin favoritlitteratur. 

www.moormann.de

Om det är svårt at bestämma vad som visar tiden bäst, analoga eller 
digitala klockor, är Clock Clock ett utmärkt alternativ. 24 analoga 
klockor bildar tillsammans en digital tidsangivelse. Det blir mycket 
snurrande på visarna men det fungerar. Clock Clock är ett konst-
verk som har skapats av den svenska designgruppen ”Human since 
1982”.

www.humanssince1982.com

Fåtölj – med mera...Fåtölj – med mera...

Digital analog klocka

SmS
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Behändig, 
hjälmmon-
terad HD-

kamera.

Amrel HBS-2 är en 
kul apparat – frågan 
är bara vad man har för 
nytta av den...

Sätten att designa en bokhylla är 
många – om det nu är en bokhylla. 
Vi är inte helt säkra.

Teknik i konsten – eller möjligen konst i tekniken.
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Fåtölj – med mera...

x

For cykelpuritaner är det 
enkla och rena bäst. Blue-
bike torde vara julafton för 
den som tycker om klas-
siska, handbyggda cyklar. 
Bolaget som tillverkar 
Bluebike heter 4130 och 
har tagit sitt namn efter 
den kod American Steel 
använder på den stållege-
ring cyklarna är tillverkade 
av. Stål är väl egentligen 
nästan nostalgiskt som 
material för cyklar i dessa 
kolfi ber- och aluminium-
tider.  Bluebike har så 
kallad ”fi xed gear” som 
innebär att det inte fi nns 
något frihjul. Pedalerna 
följer med hela tiden. 
Det går heller inte att 
bromsa på klassiskt vis 
med ”fi xed-gear”. En 
riktig cykelpuritan skulle 
säkert bromsa genom att 
spjärna mot pedalerna 
eller sladda. Och strunta i 
andra bromsar. Så extrem 
är inte Bluebike. Den har 
fälgbroms både bak och 
fram. En Bluebike kostar 
från cirka 13 000 kronor 
och uppåt beroende på 
vad man väljer till. 
www.4130inc.com

Nycklar med minne
På engelska kallas små usb-minnen ofta för usb-
keys. Då är det kanske inte så konstigt att LaCie 
låter sina senaste usb-minnen låna formen av 
nycklar och kallar dem Iamakey och Itsakey. Om 
man alltid vill ha sitt usb-minne med sig överallt 
underlättar det att de passar bra på nyckelknip-
pet. Finns i 4GB- och 8GB-utförande. Ett litet 
axplock från den tekniska specifi kationen visar 
att nycklarna har hi-speed usb 2.0 och är klara 
för Windows ReadyBoost. Imakey kostar från 210 
kronor och Itsakey börjar på 175 kronor. 

www.lacie.com

Sparkcykel och trappmaskin i ett
Vi har blivit välsignade 
med ännu en ny pryl som 
ska få oss att motionera 
mera. Sparkcykel med 
pedaler, kan det vara 
något? Två växelver-
kande pedaler skapar 
via bakhjulen framdriften 
på Pumgo, som fordonet 
heter.  Pumgo står för 
”Pump and go” som 
beskriver rörelsen som 
behövs för att åka. Blir 
man less på pumpan-
det går det att använda 
Pumgo som en vanlig 
sparkcykel. 

www.pumgo.com

Enkel cykel 
svår att cykla

Cykel för 
renläriga...

Jaaa – den går att fälla ihop. 
Förmodligen får den plats under 
sängen också...

GPS-lek
Gömda över hela USA fi nns hundratusentals ”geo-
caches”, lådor och behållare av olika storlek och form. 
De innehåller en loggbok och några leksaker. Som 
geocacher är uppgiften att hitta de gömda lådorna 
och behållarna. Till hjälp har man en GPS-baserad 
kompass, Geomate jr, där de 250 000 gömmorna fi nns 
inprogrammerade. Lådorna är aldrig nedgrävda men 
kan vara duktigt gömda. Vill man ha fl era gömställen 
att leta efter fi nns ett uppgraderingskit att köpa som 
innehåller fl era gömställen, även utanför USA.  

www.geomatejr.com

”Sakletare” kallade 
Pippi Långstrump det 

för en gång i tiden. 
Numera är man alltså 
geocacher, med GPS-

kompass till hjälp.

LaCie går ofta sina 
egna vägar när det 
gäller designen. 
Här handlar det om 
usb-minnen i form 
av nycklar.

öb.korrat.indd   53öb.korrat.indd   53 2009-08-14   10:29:282009-08-14   10:29:28


