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Zullen we meteen maar met de deur in huis 
vallen en vertellen waarom we de ELECTRIC 
FIXIE van WATT spotlighten op deze pagina? 
Je ziet niet dat ie elektrisch is. Ja, er is een 
display op het stuur, maar een kniesoor die 
daar wat over mompelt. De batterij van deze 
in Nederland gemaakte fiets is gewoon heel 
slim in het frame verwerkt. Je fietst dus niet 
(toch een béétje voor lul, laten we eerlijk zijn), 
met zo'n enorme batterij tussen je benen of 
je bagagedrager. Daar komt ook nog eens bij 

dat de ELECTRIC FIXIE van WATT een beauty 
van een naked bike is. Er zit niets op of aan 
(kun je wel bij bestellen) en daardoor til je dit 
rijwiel zo naar binnen, waar je hem en af en 
toe aan de stekker legt. Met drie uurtjes lur-
ken aan het stopcontact is de 250W zware 
batterij weer vol en rijd jij gewoon een volle 
week van werk naar huis en weer terug, of 
lekker de stad in. Watt nice!

wattfietsen.nl / € 1100

WATT EEN MOOIE FIETS
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MOST 
WANTED 
Playboy selecteert elke 
maand het mooiste en 
beste wat de wereld van 
fashion, lifestyle & design
te bieden heeft. Doe er je 
voordeel mee!

SONY SUPERLED
Sony heeft wat nieuws verzonnen, een 
nieuw soort LED. Scherper dan scherp, 
scherper dan Ultra HD. Voor het hele 
ontzettend technische verhaal moet je 
bij Sony zijn. Wat wij wel weten? Onlangs 
werd de techniek gelanceerd op een 
beurs en iedereen was helemaal onder 
de indruk van de 20 meter brede 'tele-
visie' die daar werd getoond want mooi. 
Wel duur, zes miljoen euro. De nieuwe 
techniek, 64 keer scherper dan 't 1080p 
HD beeld dat we nu gewend komt nu ge-
woon naar de huiskamer. Ietsje goedko-
per gelukkig.  
so ny . c o m  / € v anaf 10.000

 ALS DE WEEDKA
Deze fl es kregen we opgestuurd op de redactie. 
We hebben hem nog niet geopend, dus we kun-
nen niet vertellen of het idee van wietolie mengen 
met wodka nou een hele goede is. Bij de Vodka 
Masters te Londen vonden ze van wel, daar won 
dit Mokumse mengsel twee gouden medailles. Wij 
vinden de naam een geinige vondst en nemen 
hem lekker mee hier. Een uitgebreid testrapport 
volgt later, of helemaal niet natuurlijk.
weed k a.c o m  / € 2 4 , 9 5

TAKKEDUUR
Ineens had iedereen ze in 
huis, van die geurstokjes. 
Ons hoor je verder niet kla-
gen, ieder zijn meug. Om 
ons moverende redenen 
hebben we op het redac-
tietoilet ook een pot of drie 
staan. Enfi n, dit is de Dr. 
Vranjes Firenze-versie. En 
die is loeiduur. De kurk is 
heel duur, de fl es is van 24 
karaats goud. Maar goed, 
het idee is dat het vervliegt 
nietwaar? Niet schrikken van 
de prijs.
h ar r o d s. c o m  / € 12 .07 1

LACH EN IK 
SCHIET...
Nog een plekje aan de wand 
over? In Londen is er nu een 
expo in de HOFA Gallery van 
sterfotograaf Terry O'Neill en 
collega Bran Symondson. 
Die laatste zat bij de speci-
al forces en schoot met het 
wapen dat de sterren in hun 
handen hebben op het werk 
van Terry. Zit een hele bood-
schap achter, wij vinden 
vooral het resultaat vet.
th eh o u seo ffinear t.c o m  / € 19 .5 8 6
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MESMACHER
Wat heeft Hanky Panky nou weer in zijn volge-
kliederde knuist vast? Welnu, het is een fraai 
mes van Sabatier, de 'Louise' genaamd. Zo heet 
de lieftallige metgezellin van Henk Schi� macher 
namelijk. Schi� macher voorzag het (Franse) mes 
van fraaie tekeningen. Leuk om mee te choppen 
en zeer exclusief qua oplage. Je moet er wel voor 
naar De Bijenkorf. 
b ij enk o r f.nl / € 14 9

 LEVE DE LEUT
Iemand zin in zestien kop-
jes ko�  e? Zoveel espres-
so's pers je uit de Boretti La 
Pavoni Lever Machine. Een 
staaltje Made in Italy waar 
je je vrienden lekker jaloers 
mee kunt maken. Deze Ita-
liaan werkt op stoomdruk 
en heeft bijna geen elektri-
sche onderdelen. Dus, zeer 
weinig lawaai, hoe heerlijk 
is dat? Plus een adelaar er 
gratis bij en bovenop. Waar-
om weet niemand, maar 
prrrrima. 
nl.b o r etti.c o m  / € 1. 2 7 9

ZONNEWIJZER
Leuk die smartwatches, maar zoals bij alles 
wat digitaal is en continu aan staat, is een 
batterij die leegloopt een ding. Niet bij de 
Fenix 6X Pro Solar van Garmin en dat is heel 
fi jn. Nooit meer kijken op de klok en denken 
'kut, die is dood', want de Fenix werkt niet 
alleen op een batterij, maar óók op de immer 
aanwezige koperen ploert. Verpak dat en al-
lerlei fi jne functies in fi jn titanium en je hebt 
een mooi (sport)klokkie om de pols. 
g ar m in.c o m  / v anaf € 6 00

HOGE NOOTJES
Goed nieuws voor eenieder die altijd een 
vleugel wilde, maar nooit de ruimte had, de 
The Standing Grand van Future Piano komt 
eraan. Ze beloven dezelfde akoestiek als 
zo'n enorme Steinway, maar dan in een ver-
pakking die maar 90 kilo bedraagt in plaats 
een hele  hoop meer. Is wel allemaal nog in 
de opstartfase, maar je kunt sponsoren op 
Kickstarter. Of de prijs net als de kilo's gun-
stig uitpakt, is dus nog onbekend. 
k i c k star ter . c o m  / p r ij s no g  o nb ek end
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Er is net een elektrabeurs geweest in Berlijn 
waar allemaal nieuwe snu es, telefoons en 
kekke dingetjes met batterijen zijn gelan-
ceerd, achterin het blad in onze gadgetsru-
briek zie je wat highlights. De klapper van 
2019 was echter dit gevaarte, de Predator 
Thronos Air. Dat klinkt als een zeer krachti-
ge vibrator, maar is een gamestoel van Acer. 
De stalen structuur bestaat uit een stoel, een 
modulair bureau en een monitorarm. Je zit 
als gamer in een comfortabele cockpit, ide-
aal voor een totale en volledige onderdom-

peling in de strijd. De stoel heeft een mas-
sagefunctie, dus je kunt veel te lang en te 
fanatiek gamen in dit ding. Ook is er een fi jn 
voetenbankje en baad je continu in groen/
blauw licht hetgeen het gamen schijnt te be-
vorderen. Of we met dit gevaarte van doen 
hebben met iets idioots voor gamenerds, of 
een zeer leuke en geile aanwinst voor de 
mancave, mag jij als lezer lekker zelf beoor-
delen. Wij signaleren slechts. 

ac er .nl / € 9 .9 9 9

VANUIT JE LUIE 
GAMESTOEL
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