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wifi-schoen
De linkerflap op deze schoen heeft drie led-lichtjes die de
wifi-ontvangst binnen een omtrek van 50 meter opsporen.
Knipperen de lichtjes, dan is er geen ontvangst. Branden
ze alledrie, dan kan u draadloos surfen. Deze schoen heet
ASRD en dat staat voor ‘a step in the right direction’. Al
hangt het er maar vanaf uit welke richting u komt.
Nog niet te koop
W W W.M S T R P L N.CO M/A S R D

beautycamera
De µ 5000 is een camera van
12 megapixel met een 5X
optische zoom met onder meer
een dubbele beeldstabilisator,
gezichtsherkennigstechnologie en een
ingebouwde panoramamodus. Maar het
bijzondere is zijn beautymodus die alle
imperfecties wegwerkt. Zo begint uw lief
alsnog op Gisele Bündchen te lijken.
239 euro
W W W. O LY M P U S . B E

fietscomputer
De Polar CS600X is een fietscomputer die u informatie
geeft over uw hartslag, snelheid, hoogte, afstand en zelfs
over uw positionering. Via de gps sensor kan u na de
training uw afgelegde weg downloaden op uw computer
en kan u op Google Earth zien waar u precies bent
geweest. Is uw fietstraining eerder een doorgedreven
kroegentocht, zorg er dan voor dat uw liefste deze
verrader nooit in handen krijgt.
379,90 euro
W W W.P O L A R B E LG I U M.B E
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Hebben of niet hebben, dat is de vraag
wereldklok
Deze klok van 55 op 21
centimeter geeft overal
ter wereld de juiste
tijd aan. Een handig
hebbeding voor zakenlui
en globetrotters of
luie donders die graag
uitrekenen hoeveel uren
de collega’s in Argentinië
nog kunnen slapen voor
ook bij hen de wekker
afgaat.
39 euro
W W W.S U C K .U K .CO M

wipstoel
Deze stoel met gecapitonneerde rug en zitting
is verkrijgbaar in verchroomd plat staal met
hoogglans- of satijnglansfinish. Niet alleen zijn
onderkant, maar vooral ook de prijs van de
DS-258 zal u doen rechtveren.
2.775 euro
W W W.D E S E D E.C H

Beatles-bike
Forty-One-Thirty uit San Francisco maakt fietsen
op maat. Voor deze Blue Boy lieten de makers
zich inspireren door de kleur van de gelijknamige
gitaar van Rickenbacker, die mee het geluid van
The Beatles, The Smiths of R.E.M. bepaalde.
Een fiets die rockt, dus.
Prijs op aanvraag
W W W.4130I N C.CO M
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voor de bijl
Deze lichtgewichtbijl kan u opklappen als een
zakmes. Handig en veilig. Kick Axe, de naam
van deze moderne tomahawk, lijkt niet toevallig
op Kick Ass. En dat is precies wat u doet als
u tijdens de volgende kampeertrip hout gaat
sprokkelen voor het kampvuur.
70 euro
W W W.G E R B E R U K .CO M

autojukebox
Met deze draagbare bluetooth carkit, die
u aan uw zonneklep hangt, speelt u de
muziek uit uw gsm via de luidsprekers,
beluistert u voicemail en telefoneert u
handenvrij. Met 26 uur gesprekstijd en 40
dagen standby-tijd kan u zelfs naar het
zuiden van Spanje bollen zonder oplader.
Nee, niet zonder handen.
Prijs nog niet bekend
W W W.S O NYE R I C S S O N.B E

zitski
De Sit2Ski is een zeteltje dat u bovenop een
carveski met een maximumlengte van 1,3 meter
kan zetten. U klikt het stoeltje op de ski zoals een
skibot. Ideaal voor luieriken of skiërs die te lang in
de Stube hebben gehangen.
140 euro (zonder ski)
240 euro (met ski)
W W W.S I T2S K I.CO M
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glaasje koffie
Toen koffiemerk Jacqmotte enkele designers vroeg om
zich te laten inspireren door het aroma van koffie, kwam
Nedda El Asmar met deze glazen op de proppen. Koffie
in een glas? Ja, want dan ruikt u volgens El Asmar het
aroma beter en ziet u tenminste die mooie kleur. Wie zijn
wij om haar tegen te spreken? Glaasje koffie, iemand?
Prijs nog niet bekend
W W W.J ACQ M OT T E.B E, W W W.N E D DA.B E

taaie laptop
De Toughbook CF-19 van Panasonic heeft een tablet dat je 180
graden kan draaien, een touchpen waarmee je gegevens kan
invoeren en een batterij die negen uur meegaat. Zijn harde schijf
van 160 gigabyte is bovendien bestand tegen extreme hitte en
koude, crasht niet in een stoffige omgeving en overleeft zelfs een
val van bijna een meter. De laptop van Bob De Bouwer, kortom!
3.300 euro
W W W. PA N A S O N I C . B E , W W W. T O U G H B O O K . E U

furieuze chopper
De Honda Fury heeft een 1300cc V-Twin motor,
een flinterdun stuur, een brede wielbasis en
extreem laag zadel, op nog geen 70 centimeter
van de grond. Eind maart wordt deze allereerste
chopper van de Japanse motorbouwer op de
Amerikaanse markt gelanceerd. Daarna komt hij
naar Europa gebromd. Wil u weten hoe snel? Surf
dan naar de website, zoek de maximumsnelheid
van de Fury en bereken de tijd aan de hand van
de afstand tussen België en Amerika.
Prijs nog niet bekend
W W W.F U RYI S U N L E A S H E D.CO M
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digitale polaroid
Lang voor er digitale camera’s waren, was Polaroid al met instantfotografie bezig.
Met deze PoGo gaat Polaroid nu ook de digitale toer op. Voortaan kan u uw beelden
selecteren en bewerken voor het apparaat ze uitprint. U hoeft ook geen uren meer te
wapperen tot het fotopapier droog is. Schudden is voortaan louter facultatief.
154 euro
T H E N E W I N S TA N T. CO M

multifunctioneel overleven
Met het mes snijdt u de keel van een hert over. Met de
vuurstok maakt u een kampvuur waarop u dat wild kan
bakken. Met de waterdichte lamp ziet u wanneer alles gaar
is. En met het ingebouwde fluitje roept u iedereen aan
tafel. Of hoe Rambo een Jamie Oliver wordt.
40 euro
W W W.I WA N TO N E O F T H O S E.CO M

spiegel met ruitenwisser
Waarom ze hier nu pas mee afkomen, is ook ons een raadsel. Hoe
vaak hebben we hier tijdens het scheren voor een aangedampte
spiegel niet van gedroomd? Helaas luidt deze vernieuwing
ook meteen het einde in van de geile boodschappen op uw
badkamerspiegel.
78 euro
W W W.S U C K .U K .CO M

scheertrimmende
trimscheerder
Wat gebeurt er wanneer de boys
van Gillette en Braun samenzitten?
Dan krijgt u de BodyCruzer, een
scheermesje én trimmer (voor
oksel-, hoofd-, rug-, borst- en
schaamhaar) in één. U kan
het mesje en de trimmer apart
gebruiken of samen, om nat en
droog scheren te combineren;
voor uw baard van vier weken
bijvoorbeeld. Voor uw rug blijft u
toch maar beter hulp inroepen.
59,99 euro
W W W.G I L L E T T E.CO M,
W W W.B R AU N.B E

the right stuff
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Jessy De Smet over haar BlackBerry

Aan welke gadgets ben je nog gehecht?

“Nee, doe mij toch
maar een privéjet”

DE SMET: De laatste tijd heb ik vooral in
Engeland opgetreden en dan is een iPod
toch een handig ding om de tijd te doden
tijdens het wachten. Verder heb ik ook altijd
een notitieboekje bij. Ik schrijf mijn teksten

zelf en zo kan ik mijn ideeën altijd meteen
noteren.
Heb je een zwak voor gadgets?
DE SMET: Niet echt. Dat is meer het
departement van mijn vriend. Gadgets in
het algemeen zijn trouwens meer iets voor
mannen, vind ik. Bij mij gaat het meer om
schoenen en handtassen. (lacht)

Wat moet jouw ideale gadget allemaal
kunnen?
DE SMET: Goh, het zou een soort
van laptop, telefoon, muziekspeler en
voicerecorder in één moeten zijn. Bovendien
zou alles heel compact moeten zijn; niet
groter dan een handige beautycase.

Wat zou je graag hebben, als je geen
financiële beperkingen had?
DE SMET: Geef mij maar een privéjet. Geen
lange wachttijden meer in saaie terminals,
geen uren vertraging. Zalig!

Waar ben je dezer dagen mee bezig?
DE SMET: Met veel dingen eigenlijk. Samen
met Michael Beltran breng ik een nieuwe
single uit. En daarnaast komt dit jaar nog
mijn nieuwe album uit. (DG)

pooltafel
De Predator is niet alleen een geweldig coole pooltafel, maar
ook een stijlvol meubel. U kan hem trouwens nog verder laten
costumizen. Wat dacht u van een ingebouwde geluidsinstallatie of
een foto van uw favoriete Ché-model op het laken? Ach, doe ons
dan ook maar ineens een tapinstallatie.
vanaf 17.900 euro
HURRICANEBILLIARDS.COM
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MEER INFO: W W W.JESSY-MUSIC.COM

Zangeres Jessy De Smet (32) kent u nog
van haar periode met The MacKenzie
en de sublieme solosingle Look @ me
now. Onlangs tekende ze een nieuw
platencontract voor minstens 4 nieuwe
albums. Maar wij waren benieuwd naar haar
favoriete gadget.
JESSY DE SMET: Omdat ik veel op de baan
ben en veel in het buitenland zit, is mijn
BlackBerry onmisbaar geworden. Mails
controleren, bellen, sms’en, mijn agenda
bijhouden; ik gebruik hem voor bijna alles.
Vroeger heb ik altijd een gewone Nokia
of een Samsung gehad. Toen diende een
gsm nog om te telefoneren en berichtjes te
sturen. Én hij moest er goed uit zien. (lacht)
Maar nadat mijn vriend een BlackBerry had
gekocht, ben ik zelf ook overgeschakeld. Ik
denk niet dat ik nu nog zonder kan.

