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Hardlopers & 
hartmeters 

De TomTom Runner Cardio is een GPS-

sporthorloge met ingebouwde hartslagmeter. 

Hardlopers kunnen een van de vijf intensiteits-

zones selecteren, afhankelijk van welke het 

best overeen komt met hun trainingsdoelen, en 

krijgen een waarschuwing wanneer ze sneller of 

langzamer moeten lopen. Het horloge toont tij-

dens het rennen in één oogopslag de real-time 

hartslag, afstand, snelheid en andere essentiële 

informatie. Prijs € 269,95. Er is ook een TomTom 

Multi-Sport Cardio verkrijgbaar voor € 299,95.

Tom Tom.com/sporT s

Acrobatische laptop
ASUS heeft in augustus de Transformer Book Flip gelanceerd: een stijlvolle Windows 8.1-laptop die in elke hoek tussen 

de 0 en 360 graden gedraaid kan worden. Handig, want hierdoor kan hij gebruikt worden als laptop, tablet en alles wat 

daar tussenin zit. Behalve een acrobaat is het ook een krachtpatser: de laptop, die beschikbaar is in de formaten 13,3 

inch, 14 inch en 15,6 inch, levert met zijn krachtige videokaart, processors en geluid ijzersterke prestaties. Prijs: € 699.

A sus.com/n l

“De bloedvete tussen 
Apple en Google gaat 
een nieuwe fase in. Eind 
juni kondigde Google een 
uitbouw van zijn mobiele 
platform aan met Android 
Wear, Android Auto en  
Android TV. Eerder in juni 
gaf Apple een preview 
van de nieuwe versies 
van iOS (voor iPhone en 
iPad) en OS X (voor Mac 
computers), inclusief 
ondersteuning voor 
wearables en de smart 
home. Naar verwachting 
in september zal Apple 
nieuwe iPhones presen-
teren, evenals de iWatch. 
in oktober volgen nog 
nieuwe iPads en een 
nieuwe Apple TV. Was 
vijftien jaar geleden de 
desktopcomputer nog de 
spil, nu is de smartphone 
onze primo gizmo. Het 
strijdtoneel is echter 
verschoven naar wat 
het ecosysteem wordt 
genoemd, waarin hard- 
en software naadloos 
zijn geïntegreerd en 
verschillende apparaten 
moeiteloos met elkaar 
kunnen communiceren. 
Elk merk droomt ervan, 
maar Apple en Google 
kunnen het doen: je een 
concrete reden geven om 
één merk te gebruiken, 
namelijk praktisch 
gemak.”

Toys for boys 
door Erwin van 
der Zande

Erw i n vA n  
dEr Z A n dE ,  
Hoof dr EdAcT Eu r 
vA n Br igH T

Thuisbioscoop
De Full HD 3D homecinemaprojector van Sony, de VPL-HW40ES, biedt 

een heuse bioscoopervaring. De projector beschikt over RealityCreation 

(rijkere kleuren en fijnere texturen), Contrast Enhancer (diepe zwarttinten 

en sprankelende lichte kleuren) en Motionflow-technologie (scherpere en 

meer vloeiende bewegingen) en is ook geschikt voor 3D. Prijs: € 2.199.

son y.n l

rugzak met zonnepanelen
Met de SEIZ U01 Solar Backpack kun je 

onderweg – bijvoorbeeld als je op het 

strand ligt – je mobieltje, MP3-speler, 

PDA of andere apparaten opladen. 

Voor wie volledig onafhankelijk wil 

zijn en bijvoorbeeld ook zijn laptop 

wil kunnen opladen, zijn er ook 

uitklapbare zonnepanelen (check 

onderstaande website). 

Prijs: € 315.

sE i ZpAck s.com

projector met voicemail
De Ayane QS4 Projector Phone is het eerste mobieltje met  

ingebouwde 42-inch HD-projector. Met meer dan twee uur speel-

tijd. Als je tussendoor maar niet gebeld wordt... Prijs: € 240.

AyA n E.moBi

Nooit meer lege batterijen
Met deze Leitz Complete USB-lader kun je onderweg, of als je ergens zit 

zonder stopcontact, je tablet of smartphone(s) opladen. Een opgeladen 

lader heeft voldoende energie om meer dan twee smartphones volledig 

op te laden. Prijs: € 51.
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