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ציוד וגאדג'טים / שלי דרוב  360
קוראים

סימנייה חדשנית
מכירים את זה שאתם קוראים ספר, מניחים אותו לרגע בצד 

ומיד הוא נסגר? או את זה שאתם מנסים לקרוא בשכיבה 
והספר נופל לכם מהיד ונסגר? חברת eNovi מציעה פתרון 

חדשני ונחמד בשם VBook - גאדג'ט קטן )בגודל תשעה 
סנטימטרים( עשוי מתכת עמידה וגמישה, המציע ארבעה 

פתרונות במוצר אחד: הוא מבטל את נטיית הספר להיסגר, 
מאפשר להעמיד ספר פתוח בעמוד ספציפי על כל משטח 

ישר וללא תמיכה, מאפשר לקורא לדפדף בצורה חלקה 
ומשמש כסימנייה המסמנת את העמוד האחרון שבו הפסקנו 

לקרוא ואף את השורה שבה עצרנו. אריזת המוצר מיוצרת 
בשיתוף עמותת שיקום אחר, למען אוכלוסיית פגועי נפש. 

אפשר להשיג בצבעים כסף, כחול וזהב. 
להשיג ב: enovi.co, טל': 077-5000950. מחיר: 35 שקל

סוחבים
תיק לשעות 

הפנאי
כשמשפחות עם ילדים 
יוצאות לפיקניק בחיק 

הטבע נחמד להצטייד גם 
במשחקי חוץ, כמו למשל 

בכדור או באופניים לרכיבה 
בשטח. תיק אינדיאנה של 

חברת שוגון מתאים לילדים 
ומציע פתרון נוח לפעילויות 

פנאי אלו בזכות תכונותיו 
הייחודיות: גודל בינוני, 

תאים רבים ופונקציונליים, 
כיסי רשת בצדדים, גב 

וכתפיות מרופדים לנוחות 
מרבית, ידית אחיזה, יציאה 

מיוחדת לאוזניות של 
נגן MP4/IPOD ורשת 

הנשלפת מתחתית התיק, 
שבאמצעותה אפשר לסחוב 

קסדה או כדור בקלות 
ובנוחות ולהישאר עם ידיים 

חופשיות. 
 shugon.co.il :להשיג ב

מחיר: 72 שקל

מתמגנים
ציוד נגד כיוס

גנבה או כיוס יכולים להפוך ברגע אחד 
חופשה מהנה לסיוט: מרוץ בין תחנות 
משטרה, קונסוליה ובנקים כדי להוציא 

מסמכים חדשים, ביטול כרטיסי אשראי והשגת 
כסף מזומן לצד תחושה צורבת של פגיעה 

בפרטיות. חברת Travel Box מייצגת בישראל 
את Pacsafe, מותג המתמחה במוצרים עם 
פתרונות להגנה מפני גנבות, ומציעה שלל 
מוצרים, בהם: תיקי גב עם בטנה המוגנת 

ברשת מתכת פנימית המונעת חיתוך, שרשרת 
קלה לנעילה של מזוודות ותיקים, מנעולים 

לרוכסנים, חגורת כסף לתלייה על הצוואר או 
על המותניים, תיקים עם רצועות הגנה, תיקי צד 
למצלמות, ארנק עם נעילה כפולה נגד כיוס ועוד. 

להשיג ב: travelbox.co.il. מחיר: החל מ־400 שקל

מתלבשים
חולצה דוחה 

יתושים
עונת החגים בפתח וכך 
גם עונת התרמילאים, 

וזהו זמן מצוין 
להצטיידות לטיולים 

וליציאה לחיק הטבע. 
אז מה לוקחים לטיול כדי 

להילחם בחרקים וביתושים 
 Bug טורדניים? חולצת

 free Gauze Tunic S15
 White Sierra מתוצרת

היא פתרון מצוין וחדשני. 
בד החולצה ספוג בחומר 
הדוחה יתושים, פשפשי 

מיטה וחרקים עוקצים אחרים, משמש אמצעי יעיל 
מאוד בהגנה מפני חרקים מעבירי מחלות דוגמת 
מלריה וחוסך את הצורך להתמרח בשלל משחות 

ותרסיסים. אפקטיביות החולצה היא לזמן מוגבל, 
המוערך בכ־70 כביסות. 

להשיג ברשת למטייל. מחיר: 409.90 שקל

מטעינים
סוללת גיבוי

כל משתמש סמארטפון נתקל לפחות פעם ביום בסיטואציה שבה סוללת 
המכשיר עומדת להיגמר והוא חייב להטעינה באופן מיידי. סוללת הגיבוי 

הנטענת של המותג Lexus מתאימה להטענת מכשירי אנדרואיד, קונסולות 
משחק, מצלמות ניידות ונגני מוזיקה. אפשר לשאת את הסוללה הניידת לכל 
ָקה הגבוה  מקום ובכל תיק, ויתרונה על פני סוללות הטענה אחרות הוא בֶהְסֵפּ

)סוללה מלאה תספיק לשתי הטענות וחצי( ובקצב הטענתה המהיר, ממש כמו זה 
של מטען ביתי. להשיג בצבעים ירוק ולבן.

להשיג בסיריוס אלקטרוניקה: sel.co.il ואצל המשווקים המורשים. מחיר: 119 שקל


