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billigare än konkurrent-

en. Nokia har presenterat 

en farlig utmanare till 

iPhone. 5800 Xpressmusic 

kallas även Tube och här 

har Nokia har inte snålat 

med något. 3,2-megapixel-

kamera, 3,2 tum stor vga-

skärm med touch-funktion, 

åtta gigabyte medföljande 

minne som kan dubblas och 

wifi. Precis som namn-

et antyder är musik är 

mobilens huvudområde och 

Nokia skryter med att deras 

inbyggda surroundhögtalare 

låter mer än någon annan 

musikmobils. Priset på 

mobilen, som ska gå att 

köpa strax efter årsskiftet, 

uppskattas blir ungefär  

3 000 kronor.

www.nokia.com

fullborda apple-hemmet. 
iDesk. Med iPod- och iPho-
ne-docka inbyggt i bords-
skivan och hål för skärmens 
strömkabel blir det inte en 
överflödig sladd så långt 
ögat kan nå, vilket går helt i 

linje med Apples stilrena 
designidé. Bordet 
blir ditt för nästan 
22 000 kronor. 
idesk.sublevel.us

i-landsproblemet del 2. I förra numret tipsade vi om 
handskarna ”Dots” som med sina ”ploppar” på varje 

finger låter dig styra din handhållna enhet med 
touchscreen även ute i vinterkylan. Freehands har valt 

att lösa problemet med vantar och touchscreens på 
ett annat sätt, man viker av toppen på handskens 

ena finger och kan på så sätt styra med sin nu 
blottade fingertopp. Finns i tre olika material: 

fleece, stretch och läder och kostar mellan 
20 och 40 dollar.

shop.freehands.com

kompetent projektor. LG:s nya 
projektor HS102 har en inbyggd 
divx-spelare , vilket gör den gan-
ska unik, och den kan spela upp 
filmer direkt från ett USB-minne. 
Dessutom har den ett inbyggt bat-
teri som kan laddas upp och som 
gör att du sedan kan använda 
projektorn i två timmar var som 
helst utan strömkälla. Övriga 
specifikationer är bland annat 
2 000:1 i kontrast och en ljus-
styrka på 160 ANSI lumen. Den 
har än så länge bara kommit ut i 
Asien men beräknas kosta ungefär 
555 dollar när den kommer ut på 
marknaden i övriga världen.
www.lge.com

drinkunderlägg föreställande ikonerna 
i Iphone, kan det bli mer nördigt än så?  
60 dollar för 16 underlägg.  
www.meninos.us

Inred ditt hem med 
digitala detaljer

kopparna.Nu kan du dricka 
morgonkaffet ur delete-tangen-
ten. MOD Design har tagit fram 
dessa koppar som föreställer 
olika klassiska Windows-tangent-
er och som passar 
perfekt hemma 
hos IT-nörden. Pris 
är ännu inte känt. 
www.mod-zgn.com

vintern lurar runt husknuten och med den kommer kylan. 

vi listar prylarna som får dig att vilja
 stanna inne i värmen 

extra länge. köp dem till dig själv eller ge bort till n
ågon du 

tycker extra mycket om!


