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WIN! Blu-ray filmpakket        t.w.v. € 300,-

testtoppers
panasonic lumix Tz7

Sennheiser Hd800
panasonic dMp-b15

nokia n97 
apple iphone 3gS 

gp2X wiz
HTc Hero
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Slechts 
€ 4.75!

BetAALBAre 
BLU-rAY speLers
 Hoge definitie, lage prijs

www.hetmag.nl 
aug/sept 2009

€ 4,75

HDtV op  
De sCHoteL
Aanbod, opties  
en advies

sAmsUng  
BeAtDJ
telefoon voor tiësto

ADAmo 13
Dell nieuwe stijl

Little 
Dreams 

van 
Nina 
June

 test

LIeFDe op  
Het eerste  
geHoor
Cambridge Audio one
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HeMelS BeD
Hi-Can staat voor High fidelity Canopy, ofwel HiFi hemelbed. Dat is niets teveel gezegd. Dit 
hypermoderne designbed beschikt over een Xbox 360, een surroundsysteem, een pc en een 
projector. De wand aan het voeteneind dient als scherm. Een ingebouwd bedieningspaneel laat 
je lekker gamen, surfen, films kijken en wat niet meer. Je kan hem zelfs laten communiceren 
met andere apparaten in huis, en zo bijvoorbeeld automatisch de lampen dimmen wanneer je 
een filmpje opstart. De makers prijzen hem aan voor thuis of op een jacht, wat wel aangeeft 
dat hij niet is bedoeld voor bescheiden 
beurzen. Navraag leert dat hij 
42.000 euro kost. Mm, daar 
zullen we nog maar een 
nachtje over slapen…
www.hi-can.com

WATeR BiJ De WiJn
Na een lange dag werken is het tijd om te 
relaxen. Je laat het bad vollopen en pakt 
er een goed boek en een wijntje bij. Net als 
het spannend wordt, stoot je de wijn van de 
badrand en laat je van schrik je boek in het 
water vallen. Dat wordt verder relaxen met 
papier-maché. Wie liever leest, doet er goed 
aan de Bath Caddy aan te schaffen (€ 34,90). 
Behalve een boekenstandaard heeft dit 
bijzondere badtafeltje een kandelaar en een 
wijnglashouder, zodat je het bad én jezelf 
kunt laten vollopen bij kaarslicht.
www.gadgetspullen.nl

MoZART’S WeKKeR
Designer Steffen Schmelling liet zich voor 
de Bang & Olufsen BeoTime inspireren door 
Mozart’s opera Die Zauberflöte. Het resultaat 
is een fraaie, zilverkleurige fluit, volgestouwd 
met technologie waar Mozart alleen van had 
kunnen dromen. Deze bijzondere wekker kan 
je met subtiele tonen laten ontwaken, maar 
ook de tv of radio voor je aanzetten – en zelf 
weer uitzetten wanneer je naar je werk gaat. 
De adviesprijs is 375 dollar, dus snoozers: 
wees voorzichtig met uitmeppen.
www.bang-olufsen.com

ZoMeRPonCHo
Het is heerlijk om op een frisse zomeravond 
een warme deken te pakken en buiten nog 
even van de krekels te genieten. Probeer 
echter  maar eens onder de deken te blijven 
zitten terwijl je een glas pakt of een toastje 
smeert. De Snug-Rug weet hier een mouw aan 
te passen. Deze deken heeft twee mouwen 
en een kraag, zodat hij je als een soort 
zomerponcho  warm houdt zonder dat je aan 
bewegingsvrijheid hoeft in te boeten. Er is nu 
ook een reisversie met ritstas; handig voor 
op vakantie. Voor € 27,95 zit je er warm bij.
www.bestelkado.nl

SToUTe STRiK
Dames die op zoek zijn naar een persoonlijk, 
leuk, sexy cadeau voor hun vriend, man of 
minnaar hoeven niet verder te zoeken. Het 
wordt namelijk niet leuker, sexier en zeker 
niet persoonlijker dan de Naughty Knot. Met 
deze rode strik en wat Chanel No. 5 maak je 
van jezelf een onweerstaanbaar cadeau. Je 
kan natuurlijk ook uit een reusachtige taart 
springen, maar niet iedereen heeft de oven om 
zo’n ding te bakken en het geeft zo’n troep. 
De Naugthy Knot (€ 22,90) daarentegen komt 
met een handleiding zodat zelfs blondines 
hem - en een man - kunnen strikken.
www.gadgetspullen.nl

Xl MARKS THe SPoT
Schatgraven; welke jongen droomt er niet van. Sommige middelbare mannen jagen die 
droom nog altijd na door velden en stranden uit te kammen met een metaaldetector. Je kan 
zo leuke dingen vinden, maar leuke vrouwen jaag je juist weg met zo’n stuk ijzer voor de 
buik. Hammacher Schlemmer komt met een unieke oplossing: de Metal Detecting Sandals. 
In de rechter sandaal zit een koperen spoel die, gevoed door de batterijhouder om je enkel, 
een magnetisch veld creëert. Hiermee kan je metaal detecteren tot op vijf centimeter diepte. 
Je hoeft geen hoofdtelefoon te dragen om het signaal op te pikken, zoals bij een gewone 
 metaaldetector: een rood lampje op de batterijhouder en een lichte trilling attenderen je 
op een vondst. De zwarte sandalen zijn voor 60 dollar online te koop. Een hippe beachboy 
wordt je er niet mee, maar je kans om naast oude munten een schat van vlees en bloed te 
vinden, neemt toch flink toe.
www.hammacher.com

oP De SeConDe
Pierre DeRoche heeft ’s werelds eerste 
 horloge gemaakt dat over zes seconde-
wijzers beschikt. Waarom? Omdat het leuk 
is. En een uitdaging, want het vereist heel 
wat vakmanschap om alle verschillende 
mechaniekjes in een horloge te huizen en ze 
perfect te laten samenwerken. De zes secon-
dewijze van deze TNT Royal Rétro bestrijken 
allemaal tien seconden op de wijzerplaat. De 
ene tikt van één tot tien en geeft het stokje 
dan door aan de volgende, die ook weer 
tien seconden tikt, enzovoort. Dit bijzondere 
staaltje techniek is gevat in een al even 
bijzondere behuizing van titanium en goud, 
ingezet met diamantjes. Dit soort juweel-
tjes komt niet van de lopende band: er zijn 
slechts 21 handvervaardigde exemplaren. De 
TNT Royal Rétro kost een dikke tweeduizend 
euro per secondewijzer.
www.pierrederoche.com

BoeKenliJST
Bij mensen is de voorkant aanmerkelijk 
interessanter om te zien dan de rug. Bij 
boeken is het niet anders. In een kast gaan 
al die mooie covers verloren. Met de Boeken-
lijst (€ 19,95) kan je de mooiste omslag of 
illustratie echter eenvoudig aan de muur 
hangen of op tafel zetten. Dit houten lijstje 
is zo’n vier centimeter dik, dus als In de Ban 
van de Ring je favoriete boek is, heb je pech 
gehad. Een fraaie pocket verhef je echter in 
een handomdraai tot kunstwerk.
www.bestelkado.nl
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