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FÖR EN LITE

P R Y L I G A R E VA R DAG

PÅ F Ö L J A N D E S I D O R H I T TA R
DU PRYLARNA FÖR DIG SOM
R E D A N H A R A L LT.

GRÖN
G(R)ODING!

HÄR PRESENTERAR VI DET
SENASTE INOM MOTOR ,
HEMELEKTRONIK, INREDNING, JAKT OCH FISKE OCH
M YCK E T M ER A!

GÖR SLUT MED BILKÖN
Nej, du behöver faktiskt inte slita ihjäl dig och både börja och avsluta dagen med blodsmak i käften, bara för att du väljer att cykla i stället för att åka bil. Med en hoj försedd med en liten elmotor
är halva jobbet gjort och du kan mer eller mindre glida förbi de
stackars satar som sitter där i sina tjänste-Audis och lyssnar på

AV: MATS K ARLSSON

trafikrapporten för åttonde gången sedan de lämnade hemmet.
Vi föreslår att du slår till på en Merida E-Spresso, med Shimano
STEPS-motor och en räckvidd på en bit över 12 mil, förutsatt att
du själv inte spränger viktgränsen på hushållsvågen. Priset ligger
på cirka 28 000 kronor. www.merida.se

ZENBOOK I 360 GRADER
Zenbook är namnet på en populär serie bärbara datorer
från Asus. Och nu kommer ännu en variant som också kan
användas som surfplatta. Skärmen kan vikas 360 grader.
Zenbook Flip IX360 heter enheten som går att få med
två olika skärmupplösningar, närmare bestämt Full HD (1
920x 1 080) eller QHD (3 200 x 1 800). Under huven sitter en Intel Core M-processor och ett arbetsminne på 8
GB. Priset på datorn ligger på cirka 10 000 kronor. www.
asus.com
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Vid Zeus skägg! Vilken design! Det här kan vara Mercedes antites till modellen A140. Ja, ska
vi vara petiga – och det ska man kanske – så är det här en AMG. Närmare bestämt en AMG
GT R. Och bilen är precis lika galen som den ser ut att vara. En V8 med biturbo ger 585
hästkrafter och ett hiskeligt vridmoment på 700 newtonmeter. Det räcker för 0–100 km/h
på 3,6 sekunder och en topphastighet på 318 km/h. När, hur och till vilket pris är oklart. Däremot är svaret på frågan varför solklart: Därför. www.mercedes.com

SMART OCH SNYGG
Nej, det är inte rubriken till en kontaktannons du ser här ovanför. Vi snackar
om Casios nya klocka EQB-600D, som inte är någon utpräglad smartwatch,
men som däremot kan kopplas till din smartphone. Med hjälp av parkopplingen blir det enklare att ställa in tiden, liksom att hålla koll på kalendern.
Dessutom kan man leta rätt på telefonen med funktionen Phone Finder, om
den skulle hamna på villovägar. I övrigt är det här en riktigt snygg pjäs, med
en hel del sköna finesser, som exempelvis automatisk tidjustering när du byter tidszon. Priset ligger på 4 498 kronor. www.casio.com
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TUFF BIL I

LYXFÖRPACKNING
Den som letar efter en sansad och balanserad familjebil med
rejält lastutrymme och god komfort på långresor – har hittat
helt fel om vederbörande tittar på en Ford GT. Å andra sidan
drömmer kanske just den personen om en Ford GT.
Well, drömmen blir nu snäppet våtare eftersom en lyxvariant
på det här fartmonstret nu har släppts. GT ’66 Heritage Edition

är namnet på den galet läckra svarta bilen med lackade ränder
och fälgar i någon typ av platinaliknande finish. Specialutgåvan är en hyllning till modellen GT40 Mark II, en bil som vann
klassiska Le Mans 1966. Något pris har inte avslöjats, förmodligen vill vi inte ens veta och bilen kommer att byggas i oerhört
få exemplar. www.ford.com

BALLARE BRÖDFÖRVARING
Nej, det är ingen ny datormus från Apple, ej heller en förpackning till ett högteknologiskt bluetooth-headset. Det
här är något så in i bomben analogt som en brödkorg. Den
är signerad köksgiganterna Alessi och är helt befriad från
allt vad rustik, bondkök och annat Carl Larsson-trams heter. Det här är en pjäs för det moderna, stilrena köket och
den finns i en rad sköna färger. 599 spänn är inte alltför
blodigt. www.kitchentime.se

VÄRLDENS SNYGGASTE ROUTER?
Routrar är i åtminstone 99 fall av 100 något man vill gömma undan.
Gärna högt uppe på en hylla eller i en garderob. Ser de inte ut som
något bara en nätverkstekniker kan älska så ser de ut som resultatet av
att en Alienwaredator parat sig med en rackserver. Den här routern är
ett stort undantag. Den är faktiskt så snygg att man kan se den som en
inredningsdetalj. Det är Ubiquiti Networks som ligger bakom den här
riktigt duktiga enheten vid namn Amplifi. Som namnet antyder ger den
mycket stark signal och levereras dessutom tillsammans med två förstärkare. Klarar att hantera upp till 20 uppkopplade enheter på samma
gång. Priset ligger på cirka 1 600 kronor. www.amplifi.com
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NY 3008 AVSLÖJAD
Den främsta associationen man gör med namnet Peugeot är kanske inte en SUV. Lite
märkligt, kan man tycka, då den franska biljättens 3008 faktiskt är en tämligen stabil
kärra i segmentet. Möjligen kan den få lite mer uppmärksamhet nu när en upphottad
version kallad 3008 GT släpps. Bilen får samma motor som det mindre syskonet 308 GT,
men det är framför allt visuellt som bilen nu blir riktigt läcker. 19-tumshjul och lite tuffare
kjolpaket gör att den ser betydligt tuffare ut än originalet. Dessutom kommer den lackad
i två färger. Pris och lanseringsdatum är ännu okända. www.peugeot.se

KLASSIKER
I KNASIG
FÄRG
Artisans klassiska köksmaskin KitechnAid behöver inte någon
närmare presentation, och att det är en riktig kvalitetspryl i
metall visste du säkert redan. Men den här färgsättningen har
du möjligen missat. ”Solgul” kallas den, och det är faktiskt en
nyans som gör sig execeptionellt väl i köksmiljöer som oftast
kännetecknas av vitt, svart och stål. Låt den här pjäsen bli färgklicken i sammanhanget, föreslår vi. Rostfri skål på 4,83 liter
och ett pris på cirka 6 000 kronor. www.kitchentime.se

SITT PÅ NORSKA
Mattias Stenberg är inte norrman, men materialet han använt till sin skapelse Fold Stool
är det däremot. Vi snackar plywood från
Gudbrandsdalen, klädd i läder från Elmo. Resultatet är en mycket stilig grunka som kan
användas till allt från avlastningsbord i hallen
till sittpjäs i vardagsrummet. Dimensionerna
ligger på 57 x 35 x 45 centimeter och prislappen på 6 200 kronor. www.mazeinterior.se

HANDSFREE
FÖR HUNDEN
Att ta med jycken på joggingturen är ett utmärkt sätt att kombinera nytta med… well, ännu mera nytta. Men det finns ett
problem, som alla aktiva hundägare är alltför väl bekanta med,
nämligen att kopplet är både otympligt och svårmanövrerat vid
lite mer högintensiv aktivitet. Lösningen kan vara Lishinus handsfree-hundkoppel som bärs som ett armband med tre meter kort
lina och ett automatiskt lås som aktiveras genom en kvick rörelse.
Man frigör helt enkelt händerna, något som kan vara användbart
även i andra sammanhang, till exempel om man ska bära med sig
saker och samtidigt ha hunden med. Pris: 399 kronor.
www.lishinu.com

SMARTARE HÖRLURAR
Vad sägs om ett par hörlurar som låter dig avnjuta musik på hög
volym och även ta samtal med din smartphone, men som samtidigt medger att du hör allt som händer runt omkring? Kanske
säger du ”trafiksäkert”. Det är väl ett svar så bra som något, tycker
vi. Here One är namnet på detta fantastiska lilla mästerverk till
konsumentelektronik. Som om de fantastiska ljudmässiga egenskaperna inte vore nog är hörlurarna dessutom riktigt jäkla snygga.
Tyvärr avspeglas det också i priset på motsvarande 2 800 kronor.
www.hereplus.me
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BASTRYCK
UTAN VOLYM
Nej, utan ett riktigt fläskigt PA så går
det förstås inte att få ett bastryck som
är tillnärmelsevis lika skönt som på
konserten eller nattklubben. Men för dig
som vill ha lite mer ”oomph” än vad de
gängse hörlurarna kan erbjuda när du
lirar best of-samlingen med Markoolio så
är Basslet Warable Subwoofer ett trev-

ligt komplement. Det är med hjälp av
haptisk feedback till handleden, synkroniserad med musiken i din smartphone,
som signaler som påminner om basfrekvenser skickas genom kroppen. Detta
utan att öronen tar skada. Priset ligger
på cirka 1 000 kronor på Kickstarter.
www.kickstarter.com

”INBJUDANDE HÖRN”
Svenska frilansdeisgnern Jesper Ståhl ligger bakom den här fantastiskt läckra fåtöljen vid namn Nest Easy Chair. Den är inte bara
stram och och stilsäker utan även bekväm som tusan. Tanken med
den var att den skulle vara ”som ett inbjudande hörn” snarare än
en samling kuddar ovanpå en stomme. Jesper Ståhl har även sagt
att det var viktigt för honom att fåtöljen var snygg ur alla vinklar,
något som tämligen ofta glöms bort när det gäller möbeldesign.
Priset för ett exemplar är cirka 8 600 kronor.

KOLLA KÅKEN
MED MOBILEN
Den som vill upptäcka värmeläckage, ojämn
golvvärme eller överhettad elektronik använder förslagsvis en värmekamera. Men vem
tusan går och köper en värmekamera? Bättre
att använda sin smartphone och plugga in ett
tillbehör i häcken på den som gör samma jobb.
Den här tillsatsen från FLIR fungerar med alla
Androidbaserade mobiler och genererar en
blandning av kamera- och värmebild för att
det ska bli lättare att se exakt var värmen är.
Fungerar med temperaturer på mellan minus
20 och plus 120 grader och har stöd för både
panoramabilder och time lapse. Priset ligger
på 2 590 kronor. www.flir.se

KAXIGARE
CLIO
Renault har gjort ett ansiktslyft på sin lilla knasbil Clio i RS-utförande, som i stora drag
påminner om det koncept man visade upp tidigare i år. Med dubbla pipor och kjolpaket lyckas man faktiskt åstadkomma något så otippat som en rätt sexig version av den
lilla kärran. Tyvärr har man inte låtit konceptversionens 275-hästarsmotor vara kvar,
utan nöjer sig med 200 kusar. Det räcker dock för 0–100 km/h på 6,6 sekunder och
en toppfart på 235 km/h. Sexstegad dubbelkopplingslåda och paddlar. Pris och lanseringsdatum var i skrivande stund okända faktorer. www.renault.com

KORKAT LJUS
Glödlampor med låg färgtemperatur och utan skärm är en etablerad företeelse. Men med kollektionen Cork från Markslöjd får
lamporna en liten twist i form av en hållare i massiv kork, något
som skänker konceptet lite mer lugn och ro rent visuellt. Just
den här hängande armaturen har srömbrytaren på den textilklädda sladden och mäter 8,7 x 7,5 centimeter. Priset ligger på
550 kronor. www.markslojd.se
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PRYLEN SOM FÅR GETINGARNA
ATT STICKA

B&O FÖR
AKTIVA
Nej, Bang & Olufsen tillverkar inte enbart high end-elektronik för lyxiga och stilrena lägenheter med exponerade betongväggar i sobra storstadsområden. Här är ett exempel
på den saken, i form av ett par hörlurar tänkta för den lite mer aktiva människan (läs:
den som svettas). Som alla andra bluetooth-lurar kopplas den mot medföljande smartphone och anpassas till örat med hjälp av så kallad memory foam i tre storlekar. Fem
timmars batterliv utlovas. Priset är som vanligt precis lika högt som ljudkvalitén, det vill
säga cirka 2 400 kronor. www.bangolufsen.com

Med sticka menar vi alltså varken hantverket
som renderar lovikkavantar eller att getingarna sticker dig. Vi menar att de sticker från
platsen i samma ögonblick som de får syn på
den här grunkan, som fått namnet Waspinator.
Det låter måhända som hokuspokus, men det
fungerar faktiskt helt klockrent. Du fyller bara
Waspinatorpåsen med något som gör att den
blir lite ”bullig” i formen (förslagsvis plastpåsar
eller dylikt), vilket gör att den ser ut som ett
getingbo. Sedan är det bara att hänga upp den
på platsen där man upplever getingproblem.
Och eftersom getingar är mer territoriella än
både maffia och MC-gäng, så vänder de och
drar all världens väg när de får syn på det fejkade boet. Att ge sig in i fel flock kan nämligen
sluta riktigt illa för en geting. Med det i åtanke
är det förstås oerhört viktigt att man sätter upp
Waspinator innan getingar redan lagt beslag på
territoriet, så kolla att det inte finns andra bon
i närheten först. Tål väder och vind och kostar
119 kronor. Ett billigt sätt att slippa ”nålar i hallonsaften”. www.coolstuff.se

VÄDERSTATION
Á LA 2016
Väderstationer var en företeelse som kom och
försvann. I början av 00-talet skulle alla ha en. Nu
ser man dem nästan aldrig. Kanske kan Netatmos
Weather Station ändra på den saken. Den är nämligen både snygg och praktisk och anpassad efter
den mobila revolutionen. Två enheter får man på
köpet, en lite större och en mindre. Den mindre ska
placeras utomhus och den större inomhus. Väderinformationen skickas sedan in till den stora enheten,
som vidarebefordrar uppgifterna till en surfplatta
eller telefon med Netatmos app installerad. Barometertryck, luftfuktighet, vind och temperatur, ja till och
med decibelnivå från omgivningen hör till den data
du enkelt läser av. Pris: Cirka 1 400 kronor.

CHROMEBOOK MED SUPERUPPLÖSNING
Konceptet med Chromebooks blir allt mer populärt och de flesta datortillverkare
har i dag en produkt i segmentet. Intresset lär knappast svalna i och med den
här Chromebook-datorn signerad HP, som ståtar med en riktigt läcker 13,3-tumsskärm med upplösningen 3 200 x 1 800 pixlar. Att bilden blir knivskarp behöver
knappast påpekas. En Core M-processor av Skylake-typ sitter under huven och
för grafiken står Intels HD 515-kort. Arbetsminnet ligger på 16 GB. Till skillnad
från andra Chrombookdatorer så är den här maskinen dessvärre inte jättebillig.
Priset ligger på drygt 5 000 kronor, men å andra sidan får man väldigt mycket
prestanda för pengarna. www.hp.com

V90
– NU SOM BI FUEL
Volvos nya långfärdsmissil V90 kommer att lanseras i en så kallad Bi Fuel-version.
Det meddelar Volvo i ett pressmeddelande. Tekniken blir den samma som i V60och V70-modellerna och det handlar alltså om en bensintank på 55 liter samt en
gastank som rymmer 18 kilo gas. Den senare ska räcka för en räckvidd på hela 40
mil. Bilen är i övrigt baserad på den tämligen håriga T5-modellen, vilket innebär
fyrcylindig motor med turbo som ger 254 hästkrafter. www.volvo.se

KLIPP TILL I ÅR!
Grannen har ju redan en. Även din svåger, hans
tremänning och hans systers frisör. Klart gossen
ska ha en robotgräsklippare! Husqvarnas Automower 305 klarar upp till 500 kvadratmeter gräsmatta, även om det är branta backar och svårnavigerad terräng. Det smarta med den här rackaren är
att den rör sig i slumpmässiga mönster snarare än
i raka linjer, vilket gör att den inte lämnar efter sig
skarvar i mattan. Den hittar dessutom själv tillbaka
till laddningsstationen när det behövs kräm. Pris:
12 900 kronor. www.husqvarna.se
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4K-FILMARENS VÅTA DRÖM?

PLÅGSAMT TRENDIGA STICKOR
Man kan förstås ha en gammal hederlig
tändsticksask av den typ som går att köpa
i vilken närbutik som helst. Eller så kan man
vara sjukt hipp/sanslöst fånig (stryk det
du finner lämpligt) och investera i en tändsticksask formgiven (nåja) av danska designhuset Hay. 35 spänn kostar asken som
är i turkost och har plånet på översidan
snarare än på kanterna. Om inte annat så är
det en tändsticksask som du kan låta ligga
synligt, för snygg är den. Pris: 35 kronor.
www.kartellsverige.se

PANA-ÄNNU-MERA
TILLBAKA TILL NU?
1986 snörade MartyMcFlys Nike-pjuck sig själva i filmen Tillbaka till framtiden 2. Fast det
var ju egentligen 2016. Nu är det 2016 och framtiden är här, eller… nuet är här. Fast dåtidens framtid. Du hajar säkert vad vi menar. Nike Hyperadapt 1.0 är faktiskt precis vad
skorna i filmen var, nämligen självsnörande. De har inte samma utseende däremot, vilket
man nog ska vara tacksam för. När du pressar ned foten i skon aktiveras en kontakt i
hälen som aktiverar den automatiska snörningen. Om det blir för tajt eller för löst kan du
justera hårdheten med hjälp av knappar i skons sida. Endast den som är medlem i Nike+
kan köpa skorna. Priset var inte känt i skrivande stund. www.nike.com

Tro det eller ej, men om Porsches GT-fläskpadda hade varit en människa så hade det varit dags
att börja första klass till hösten. Just det – det är nu sju år sedan Panamera lanserades. Bilen har
fått utstå en hel del kritik för sitt utseende, inte minst den bulliga häcken – som inte direkt stod i
proportion till den slimmade och sluga fronten – har fått utstå både spott och spe. Men med den
senaste versionen av vrålåket tycks man nu ha fått fason på linjerna, med en mer harmonisk relation mellan fram- och bakvagn. Panamera har även blivit större, närmare bestämt 3,5 centimeter
längre, 4 millimeter (nåja) bredare och 5 millimeter (nåja, igen) högre. Nya Panamera kommer i tre
varianter, en diesel med 422 hästkrafter, en V6-bensinare med twinturbo som ger 440 kusar samt
en V8-version med 550 hästkrafter. Priser från 1,11 miljoner kronor. www.porsche.se

Vem sjutton har nytta av ett minneskort
på hela 256 GB? Ja, den som filmar i 4Kupplösning lär behöva allt utrymme som går
att uppbringa. Just för dem lär också det här
makalöst generösa SD-kortet från SanDisk
fungera extra bra, då skrivhastigheten ligger
på hela 90 Mbps, något som också är nödvändigt för att det ska fungera tillfredsställande i sammanhanget. För den som bara är ute
efter lagringskapaciteten kommer en version
med lägre läs- och skrivhastiget att släppas
så småningom och då förstås till ett något
lägre pris. Priset för den snabba versionen
kommer att landa på runt motsvarande
2 000 kronor. www.sandisk.com
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