Egy pár ajándék ötlet
a technológia kedvelőinek

Felejtsük el a stresszes karácsonyi vásárlást, és inkább nézzük meg melyek a legmenőbb
tech ajándékok, melyeket a weben megrendelhetünk.
A következő kis összeállításban mindenki megtalálhatja a számára érdekes ajándékokat.
Lelkes felfedezőnek:

goTenna
58.000 Ft egy pár
Ha azokat a szeretteinket akarjuk meglepni, akik sokat
töltenek a szabadban, kirándulnak, akkor nekik a goTenna
tökéletes eszköz lehet a kapcsolattartásra, még ott is, ahol
a mobiltelefonoknak nincs térereje. Az eszköz az okostelefonnal egy alkalmazáson keresztül kommunikál, így lehetővé teszi, hogy a felhasználók üzenetet küldjenek egymásnak és megosszák tartózkodási helyzetüket.

A divatdiktátornak, aki folyamatos összeköttetésben
szeretne maradni:

Pebble Time Round
72.000 Ft

Ez a könnyű és vékony Pebble Time Round első ránézésre
ugyanúgy néz ki, mint egy átlagos óra. De ha közelebbről
megvizsgáljuk, akkor látszik, hogy egy különleges, úgyenevezett e-papír kijelzője van. Ez lehetővé teszi különböző
háttérképek kiválasztását, valamint jelzi a beérkező telefonhívásokat, sms-eket, e-mail-eket, twitter bejegyzéseket.
Ez nem a legmenősebb „okos óra” a piacon, de jól néz ki,
és roppant hasznos.
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A komoly olvasóknak:

Amazon Kindle Paperwhite
40.000 Ft
Amazon’s Kindle Paperwhite egyszerűvé teszi az olvasást,
bármikor, bárhol, anélkül, hogy egy nagy adag könyvet
cipeljünk magunkkal. Könnyű és méretében megegyezik
egy vékonyabb könnyvel, így könnyen elfér egy táskában
vagy egy hátizsákban. Állítható fényerősssége lehetővé
teszi, hogy bármilyen fényviszonyhoz alkalmazkodni
tudjon az olvasásnál.nak és megosszák tartózkodási helyzetüket.

A távirányítás szerelmeseinek:

DJI Phantom 3 Standard
200.000 Ft
Tökéletes ajándék valakinek, aki szeretne egy drónt, de
nincs igazán tapasztalata hogyan is működik. Beépített
Gps-szel rendelkezik, így a repülés útját nyomon tudjuk
követni az okostelefonunkon (melyet a távirányítójához
tudunk csatlakoztatni), és a kamerát pedig a „hasára”
tudjuk rögzíteni. Magas felbontású videókat és 12 megapixeles képeket tud készíteni. Egy feltöltéssel 25 percet
képes repülni.
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A virtuális valóság rajongóinak:

Samsung Gear VR
29.000 Ft
Kompatibilis a Samsung okostelefonnal. Ha virtuális valóságot szeretnénk ajándékozni, ez tökéletesen megfelel
az elvárásoknak. Csak illeszzük bele a mobiltelefonunkat,
és máris játszhatjuk a játékokat, vagy nézhetjük a filmeket.
A következő Samsung okostelefon modellekkel működik:
Galaxy S6, S6 edge, S6 Edge+, Note 5.

A tech kedvelő bringásnak:

Hammerhead One
25.000 Ft
A bringázás néha macerás amikor új helyeken járunk
és folyamatosan elő kell vennünk az okostelefonunkat,
hogy megnézzük hol vagyunk éppen. A Hammerhead
One egy érdekes megoldás, mely tökéletes ajándék lehet.
Egy T alakú eszköz, mely a kormányhoz rögzíthető, és LED
világítást használ, hogy mutassa az út irányt, míg a telefonunk a zsebünkben van. Egy saját, az okostelefonra letölthető alkalmazással működik, így tudja egy alacsony energiát felhasználó Bluetooth összeköttetés által mutatni
az utat.

