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Hoewel we in de digitale wereld
boeken steeds vaker lezen op onze
e-reader, de krant op de iPad en
tijdschriften via het net, blijven we
verlangen naar de geur van inkt en
schrijven we onze hersenspinsels
nog steeds los op aantekenblokjes.
Het legendarische notitieblokjesmerk
Moleskine springt hierop in met zijn
portable workstation, een alles-inéénmap waarin inkt en elektronica
mooi samenkomen. De modellen in
de ‘Folio Digital Collection’ zijn
compatible met uw iPhone en iPad.
Dus niet meer het een óf het ander
mee, maar een elegante, zachtleren
zwarte map waarin u zowel uw iPad
als schrijfblok en ideeën kwijt kunt.
Eén minpuntje: met het workstation
voor de iPhone lijkt het een beetje
alsof u met een schriftje aan het
bellen bent. ‘i-Oortjes’ zijn daarbij
dan ook een onmisbaar rekwisiet.
Prijs voor iPhone: € 45
voor iPad:€ 75
moleskine.com
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m Pennen als spion
Het lijkt een doodgewone pen, maar
laat u niet misleiden. De Spy Digital
Pen Camera Recorder (wat een
mondvol) is de James Bond onder de
schrijvertjes. Terwijl iedereen denkt
dat u bijster weinig aantekeningen
maakt tijdens de wekelijkse meeting,
slaat u ondertussen alles op wat er
gezegd wordt (tot 8GB), maakt u
foto’s en video’s en kunt u terug
achter uw bureau de boel in één klap
uploaden en uitwerken. De pen is
ook meteen USB-stick. Filmpjes, pics
en geluidsopnames zijn van verdraaid
goede kwaliteit. Jammer alleen dat
je wel binnen een straal van 3 meter
moet blijven. En dat – in tegenstelling tot bij de echte 007 – niemand
zich heeft bekommerd om het uiterlijk van de Spy Pen. Maar – dat dan
weer wel: u kunt er gelukkig ook nog
gewone aantekeningen mee maken.
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v Bellen met leer

Wie schrijft...

Prijs: € 169,85
Verkrijgbaar via o.a. spy3k.be
Laurien Vest schrijft over business fashion. laurien@mt.nl

49

28-10-2010 11:38:12

