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Porsche w walizce
Sezon urlopowy w pełni, czas więc się pakować i na wodę. Z załadowanymi torbami i walizkami schodzisz do samochodu i... nie
możesz w żaden sposób ich ulokować w bagażniku – a to jedna
za wysoka, a to druga za szeroka. Najwyraźniej borykali się z tym
również projektanci z grupy Porsche Design. Stworzyli oni kolekcję
walizek Porsche Travel System, a później PTS ultralight edition.
Walizki produkowane są w dwóch rozmiarach, M i L, ale co
najważniejsze są zaprojektowane w takich wymiarach, by idealnie
pasować do bagażników większości modeli samochodów Porsche.
Możesz też wybrać jeden z 20 kolorów bagażu, tak by idealnie
pasował do barwy Twojego pojazdu. Ceny zaczynają się od ok.
250 GBP.
Sprawdź na www.porsche-design.com

Podręczny katamaran
„Kawa nie wyklucza herbaty“ to nasze hasło przewodnie. Dlaczego nie miałbyś w
wolnej chwili chwycić za ster katamarana i poszaleć pod żaglami? Powiesz – czemu nie, ale skąd wziąć katamaran w bezludnej zatoce? Odpowiedź jest prosta
– z torby, a właściwie dwóch. Pneumatyczny katamaran SmartKat mieści się w
torbach o wymiarach 30x30x180 cm i waży zaledwie 42 kg. Jego montaż, wraz
z napompowaniem pływaków, trwa 20 minut. Jeżeli jednak nic nie jest w stanie
przekonać Cię do żagli, możesz dopiąć do SmartKat silnik – 3 KM rozpędzą tę
zabawkę do prędkości 12 węzłów. Normalnym kolorem tego katamaranu jest
pomarańcz, ale jeżeli się pospieszysz, możesz kupić jedną z 45 sztuk limitowanej
wersji, z białej edycji. Pozostało ich tylko 15, w cenie 4 768 EUR.
Sprawdź na www.smartkat.com.pl

PEN – zapisuje obrazy
Podczas wyjazdu chciałbyś mieć aparat, który nie tylko potrafi zrobić
dobre zdjęcie (12,3 Mpx) i nagrać film w jakości HD, ale jeszcze żeby
był niewielki, stylowy i miał wymienne obiektywy. Wymagania dosyć
wygórowane. Spełnia je jeden aparat – Olympus E-P1 – powrót legendy
w cyfrowej formie. W 1959 r. Olympus zmienił oblicze fotografii, urzeczywistniając prostą ideę, stworzył aparat tak wygodny w użytkowaniu
jak długopis. Olympus Pen wyzwolił wtedy prawdziwy boom na aparaty
fotograficzne. Dzisiaj legenda ożywa, by sprostać Twoim wymaganiom.
Ten stylizowany aparat w metalowej obudowie sprosta wszystkim wymienionym zadaniom. Dodatkowo wyposażony jest w stabilizację obrazu i ultradźwiękowy system redukcji kurzu. Posiada więcej niż cyfrowa
lustrzanka, a jednocześnie mieści się w kieszeni. To aparat, który zapisze
niejedną Twoją wyprawę. Możesz go mieć już za 2 990 PLN.
Sprawdź na www2.olympus.pl
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