LEKKER WERKEN
Dingen die de werkdag leuker helpen maken, geselecteerd door de redactie van Accountant.
15 september 2021

SHADES

Opvouwbare zonnebril
Na een zomer waarin een paraplu vaker van pas kwam, is het najaar met de laagstaande
zon bij uitstek een seizoen voor passende shades. Bijvoorbeeld deze opvouwbare
zonnebril van Persol, de PO0714. Persol staat voor Italiaans design, is gemaakt van
duurzame materialen en geliefd bij beroemdheden als Jack Nicholson, George Clooney en
Julia Roberts. Montuur en glazen van de 714-serie zijn er in verschillende versies en
kleuren. Stoer zijn ze altijd. Prijs € 270.
persol.com

15 september 2021

VERVOER

Abonnement op een Lynke bak
Geen auto maar een ‘mobiliteitsconcept’, is het idee achter Volvo’s Chinese zustermerk
Lynk & Co Gebouwd in Europa, onderhuids vooral een Volvo XC40 en sinds dit voorjaar
leverbaar in ons land. De 01 is een pronte plug-in hybride SUV, met een 1.5 liter
driecilinder motor die zomaar 261 pk levert. Elektrisch kun je er bijna zeventig kilometer
ver mee. Bijzonder: je huurt de 01 per maand voor vijfhonderd euro en zit niet vast aan
een langlopend (privé) leasecontract. Hij is ook te koop voor €39.000. Twee kleuren zijn genoeg, vindt Lynk & Co:
donkerblauw of zwart. En op de lijst van extra’s staat alleen een trekhaak, de rest zit er allemaal al op.
lynkco.com

15 september 2021

KLOKJE

PAC-MAN is terug
Casio, bekende bouwer van rekenmachines en horloges, kent zijn klassiekers en komt
met de nieuwe Casio A100WEPC. Een horloge uit de Vintage-reeks, die verwijst naar de
stijl van de eerste digitale klokjes enkele decennia geleden. De A100, met
stopwatchfunctie en alarm, is uitgevoerd in een opmerkelijke PAC-MAN stijl. De batterij
gaat drie jaar mee, aldus de fabrikant. Prijs is €99,90.
casio.nl

HEMD

15 september 2021

Overhemd of poloshirt?
Goed voorbeeld van innovatie in een coronajaar: QIP begon in 2020, toen een voormalig
Zuidas-advocaat samen met een leverancier van maatpakken een shirt van pique katoen
ontwikkelde. Zeg maar poloshirt-stof, dat comfortabeler draagt dan de reguliere katoen
waar overhemden meestal van gemaakt zijn. Lekker op kantoor, maar ook prima voor de
thuiswerkdag, want die blijft nog wel even. Verkrijgbaar in diverse kleuren. Prijs €99.
qip-menswear.com

VERVOER

23 juni 2021

Ouwe Brit met usb-poorten
De Britse Morgan Plus Four wordt al sinds 1936 in vrijwel ongewijzigde vorm
geproduceerd. Een klassieke, pure cabrio voor de zonnige zomerdagen. Even bijkomen
van het drukke controleseizoen. In de nieuwste versie zit een tweeliter BMW-viercilinder
motor die ruim 250 pk biedt en zorgt voor een acceleratie van nul naar honderd in vijf
tellen. Met handgeschakelde zesbak of automaat naar keuze. En inmiddels heeft hij ook
zomaar usb-poorten voor je smartphone. Het dak sluit bovendien beter, zo wordt gezegd. Maar met het dak dicht blijft
instappen een uitdaging. Heerlijk zomervervoer, maar niet echt goedkoop als auto voor erbij. Prijs vanaf €93.450.
morgan-motor.com

23 juni 2021

KLOKJE

Zelfopladende smartwatch
Een Fitbit mag na vier dagen aan de lader, een Apple Watch elke avond. De Zwitserse
Sequent SuperCharger 2.1 blijft het gewoon doen, want hij laadt op door je
polsbewegingen. Het is een meer klassiek ogende smartwatch, maar hij praat wel met je
telefoon. Dat betekent onder meer een stappenteller, slaapmonitoring en controle van je
hartritme. Prijs € 364.
sequentworld.com

COOL

23 juni 2021

Airco voor thuis
We hebben de eerste tropische dag alweer gehad dit jaar. Dan blijkt de thuiswerkplek op
zolder toch een plofhete, zweterige ervaring. Niet echt goed voor de productiviteit. Tijd
dus voor een slimme mobiele airco, die je dankzij de wielen en grepen aan weerszijden
makkelijk kunt verplaatsen. Zoals de Duux Blizzard Smart 12K, ook te bedienen met de
smartphone. Daarmee kun je hem op weg naar huis ook alvast aanzetten. Prijs € 699.
duux.com

SCHERM

23 juni 2021

Zoomen op groot formaat
Al mogen we straks weer (deels) terug naar kantoor, de thuiswerkplek blijft. Een extra
beeldscherm naast de laptop helpt bij een ontspannen werkdag en voor optimale beleving
van MS Teams- en Zoomsessies. Samsung biedt een nieuwe lijn slimme monitoren, de
M5- en M7-serie, met formaten van 24 tot 43 inch. Microsoft O

ce 365 is al

geïnstalleerd, dus werken via Remote Acces op de werkcomputer kan ook. Bovendien is
de monitor heel geschikt voor het streamer van apps als Net ix, HBO of YouTube. De prijs begint bij circa 200 euro.
samsung.com

VERVOER

07 mei 2021

Bereikbare Poolster
Volvo heeft zijn lijn volledig elektrische auto’s een ander label gegeven: Polestar. Iets
precieser, dat nieuwe merk is voor de helft eigendom van Volvo en voor de helft van het
Chinese Zhejiang Geely Holding. De Polestar 2 , sinds het najaar van 2020 op de markt,
wordt ook gebouwd in China, net als bijvoorbeeld de Volvo XC40. De Polestar 2 was er al
als long range Dual Motor, maar nu ook in een voordeliger standard range Single Motorversie. Bereik volgens de WLTP-norm zo’n 420 km. Bestellen kan helemaal online, de prijs begint bij € 45.900.
polestar.com

WERKPLEK

07 mei 2021

Dedicated space
Geen aparte werkkamer en toch je meer af willen sluiten? De inklapbare Desk Cube kan
uitkomst bieden bij concentratieproblemen. De fabrikant spreekt van een “alles-in-een
minikantoor dat omgevingsprikkels verlaagt en daarmee je concentratie verhoogt”.
Geschikt voor aan de keukentafel of in de open space op kantoor. De DeskCube is
makkelijk op te vouwen, weegt minder dan tien kilo en biedt uitgeklapt een eigen
werkplek van 90x80x75 cm (bxhxd). Prijs normaal € 300, maar NBA-leden krijgen de DeskCube tot eind juni voor de
speciale prijs van € 200.
deskcube.nl

HUISPAK

07 mei 2021

Blablabla chocoladevla
Nikkie Plessen begon haar carrière als actrice en speelde in verschillende lms, series en
presenteerde dagelijkse shows voor MTV Networks en RTL. Inmiddels is ze een zeer
succesvolle ondernemer, die haar eigen modelijn Nikkie en nog vier andere labels
verkoopt via winkels en online. Ze is regelmatig als mode-expert te zien in
roddelprogramma Boulevard en als investeerder in de vaderlandse editie van Dragons'
Den. En ze wordt soms op hilarische wijze geïmiteerd. Voor de thuiswerkende vrouwelijke accountant biedt onze
nationale fashionista inmiddels een hele range loungewear: hoodies, sweatpants, shirts en meer.
nikkie.com

TELEFOON

07 mei 2021

Dubbelzien met Microsoft
Microsoft heeft zijn Android-telefoon Surface Duo in april ook uitgebracht in Nederland.
De Surface Duo kwam vorig jaar al uit in de VS. Microsoft biedt de telefoon-tablet aan in
twee varianten: met 128GB en met 256GB opslagruimte. De telefoon wordt verkocht via
resellers gericht op zakelijke klanten. Twee schermen naast elkaar zijn namelijk vooral
handig voor zakelijk gebruik. Naar verluidt wordt al gewerkt aan een opvolger voorzien
van 5G-ondersteuning, die dit najaar moet verschijnen. Prijs van het huidige model is vanaf € 1.565.
microsoft.com

BROEK

04 maart 2021

Sweatpants voor thuis en kantoor
Thuiswerken heeft invloed op onze out t. Wie loopt er thuis immers nog in een pak? De
Amsterdamse broekenfabrikant MrMarvis, al langer bekend van de kleurige shorts, biedt
nu ook de Easies; een serie lange broeken met het draagcomfort van een joggingbroek.
Dat betekent thuis comfortabel hangen achter de laptop, maar je durft er ook mee naar
kantoor als dat weer even mag. Verkrijgbaar in een aantal frisse kleuren als mintgroen,
lichtblauw en zachtroze, maar ook in keurig grijs of donkerblauw. Prijs € 99.
mrmarvis.nl

BAND

04 maart 2021

Pimp je Apple Watch
Een smartwatch helpt de thuiswerkende professional met het in beweging komen en
blijven, naast alle andere slimme functies. Bekendste is natuurlijk de Apple Watch,
verkrijgbaar in twee formaten en verschillende edities.
Ben je blij met die Watch, maar wat minder met het bijbehorende standaard siliconen
bandje? De rma Longvadon uit Newark (VS) maakt speciaal voor de Apple Watch chique leren horlogebanden, in
diverse kleuren, 'caiman' en 'classic' motieven en zowel voor de kleinere als grotere versies van het slimme horloge.
De banden hebben een fraaie vouw/clipsluiting. Prijs vanaf circa € 74.
longvadon.com

WERKPLEK

04 maart 2021

Tuinkantoor
Geen echt lekkere werkkamer in huis, of te weinig rust voor een goede thuiswerkplek?
Dan kun je natuurlijk verhuizen of verbouwen. Alternatief: plaats een aparte
kantoorruimte in de tuin. Het Finish Thuiskantoor is 3, 4 of 6 meter lang en altijd 2,40
meter breed. Gebaseerd op een stalen frame, met aluminium ramen en deuren. Van
binnen is de werkruimte afgewerkt met een laminaat vloer, ledverlichting, voldoende
stopcontacten en airco. Voordeel: je bent er toch even uit, om naar je werk te gaan. En aan het eind van de dag hoef je
de keukentafel niet meer leeg te maken. Prijs vanaf € 6200.
nish-pro les.nl

ELEKTRISCH VERVOER

04 maart 2021

BMW is terug
Het Duitse BMW kwam jaren geleden al met een opvallende elektrische auto, de guitige i3.
Opmerkelijke deuren, smalle eco-bandjes en veel hergebruikte materialen. Hij is nog
steeds leverbaar. Maar daarnaast biedt BMW vol-elektrisch nu ook de iX3. Minder
eigenzinnig qua opzet wellicht, maar wel een pronte SUV met maximaal zo’n 460
kilometer bereik en vol met de elektronische snufjes en hulpmiddelen die je anno nu
verwacht. Net als bij alle huidige BWM-modellen is ook hier de grille weer voer voor discussie, hij lijkt nog het meest
op een grote zonnebril. Prijs vanaf € 67.500.
bmw.nl

WATCH

18 december 2020

OPPO om je pols
Het klinkt een beetje als Apple, het ziet er uit als Apple, maar dan net iets anders:
smartphone fabrikant OPPO biedt nu ook een smartwatch, in twee formaten: 41 en 46
mm. De OPPO Watch is handig voor wie graag een slim horloge wil dat draait op Google
Wear OS. De grootste versie heeft een 1,9 inch display en gaat spaarzaam om met de
batterij. Volgens de fabrikant zou die het zelfs tot drie weken kunnen uithouden. Hij kost,
afhankelijk van de maat, € 249 of € 349.
oppo.com

OUTFIT

18 december 2020

Kleurig colbert
Om het sombere 2020 snel te vergeten helpt een vrolijke out t. Dit okergele corduroy
colbert van het vaderlandse label A Fish Named Fred zagen we al om de schouders van
een televisiepresentator en die van de hoofdredacteur van Het Jaar Verslagen. Breed
inzetbaar dus. Herkenbaar aan het vishaakje op de revers en ook leverbaar in blauw. Prijs
€ 180.
a shnamedfred.com

ESPRESSO

18 december 2020

Van boon tot kopje
De ko

evoorraad gaat er vlotter doorheen bij het thuiswerken, daar is iedereen het over

eens. Om de werkdag vol gemis aan collega’s en het vooruitzicht van de zoveelste
zoomsessie wat dragelijker te maken, kunt u uw dertiende maand gunnen aan een
serieuze espressomachine. Zoals de fraaie Sage Barista Pro. Zelf aan de slag met
ko

ebonen, dan kom je wel even los van het beeldscherm. Het “innovatieve ThermoJet-

verwarmingssysteem bereikt binnen drie seconden de optimale extractietemperatuur”, aldus de fabrikant. Zeg daar
maar eens nee tegen. Hij is er in geborsteld roestvrij staal of in zwart. Prijs € 799.
sageappliances.com

VERVOER

18 december 2020

Instap-Kia
Elektrisch rijden is niet langer alleen voorbehouden aan Tesla’s. Na de nieuwe VW ID3
was de Kia e-Niro dit najaar zomaar opeens de op een na best verkochte auto van
Nederland. De auto heeft een keurige SUV-vormgeving en volop elektronische
rijassistenten voor veiliger vervoer. Om het model ook voor particulieren iets
bereikbaarder te maken is er naast de al bestaande 64 KwH-versie, die 204 pk levert, nu
ook een instapmodel. Dat heeft een accupakket van 39 KwH, 139 pk en 289 km actieradius. Prijs vanaf € 35.995.
kia.com

05 november 2020

KOUD

Retro-koelkast
We zitten allemaal thuis, dus gaat er heel wat geld en aandacht naar de verbetering van de
eigen woning. Voor wie de keuken een inke boost wil geven en een zwak heeft voor de
looks van het legendarische VW-hippiebusje (de T1, voor kenners) is er goed nieuws van
witgoed rma Etna. Die komt met een ‘special edition’ koelkast, de prachtige Volkswagen
Bulli. Een babyblauw met roomwit gekleurde koeler met energielabel A+++, een
koelgedeelte van 229 liter en een vriesvak van 25 liter. Etna heeft ook nog ‘gewone’ retro-koelkasten, dat scheelt ink
in de prijs vergeleken met de € 1849 die deze Bulli moet kosten.
etna.nl

WIFI

05 november 2020

Sneller netwerk thuis
Vastlopende zoomsessies, schokkerige MS Teams overlegjes. Verbinding plat als de
kinderen tijdens uw thuiswerkdag even Net ix openen. Herkenbaar? Dan wordt het tijd
voor een setje wi -boosters door het huis. Natuurlijk kun je die voordelig aanscha en,
bijvoorbeeld via de KPN’s en Ziggo’s van deze wereld, maar je kunt ook kiezen voor grof
geschut. Zoals het Netgear Orbi RBK853 wi 6 multiroom systeem. Mond vol, maar dan
heb je ook wat: tot 4800 Mbit/s bij een 5 Ghz-band. Ondersteunt het nieuwe wi 6, waarmee je een wi -verbinding tot
drie keer zo snel kunt maken als bij een standaard multiroom wi -systeem. De prijs is er wel naar: met drie boosters
kost het € 1049.
netgear.com

MOBIEL

05 november 2020

iPhone in je kontzak
Recent presenteerde Apple de nieuwe range van de iPhone 12. Naast een ‘gewone’ versie
en de 12 Pro is er dit keer ook een ‘mini’ uitvoering, met een 5,4 inch ‘Super Retina
XDR‑display’ (tegen 6,1 inch bij de normale versie). Dat past beter in de spijkerbroek. De
vormgeving lijkt weer wat meer op vroegere modellen zoals de 4 en 5, gelet op de rand.
Maar binnenin zit een supersnelle A14 Bionic-chip. De Mini is er in 64, 128 en 256 Gbversies. Prijs vanaf € 809.
apple.com

AUTO

05 november 2020

Doe maar een Skoda
De verkoop van elektrische auto’s is in het afgelopen kwartaal verdrievoudigd in Europa
en inmiddels zo’n tien procent van het totaal. Steeds meer merken maken geheel of deels
de overstap naar elektrische aandrijving. Zo ook Skoda. Bijvoorbeeld met de batterijversie
van de populaire kleine Citigo iV (een VW Up! met andere grille), maar nu ook met de
nieuwe ENYAQ iV. Een pronte SUV, beschikbaar in twee accuversies: de 58 kWh-versie
komt 390 km ver, de 77 kWh-variant haalt volgens de WLTP-metingen 510 km. Allebei kunnen ze in een dik halfuur
opladen tot zo’n 80 procent. Prijs vanaf € 39.990.
skoda.nl

LUISTEREN

11 september 2020

AirPods voor de helft
Voor muziek onderweg (of op het werk, bijvoorbeeld tijdens een Zoomsessie) lijken de
draadloze AirPods van Apple inmiddels zo ongeveer de norm. Prima natuurlijk, maar ze
zijn ink aan de prijs.
Er zijn ook voordeliger alternatieven voor die dure ‘tandenborstels’ in je oor. Zoals deze
Buds van de Chinese rma OnePlus, die qua ontwerp duidelijk door de Apple variant zijn geïnspireerd. De
geluidskwaliteit is heel behoorlijk, al leggen ze het volgens de experts toch wel af tegenover het origineel. Op een volle
accu gaan ze dertig uur mee. Prijs € 89.
oneplus.com.

STUUR

11 september 2020

Even Verstappen spelen
Na een dagje vol Zoomsessies, MS Teams overlegjes en tussendoor vanuit huis bu elen
op de jaarcijfers is het natuurlijk zaak even de benen te strekken, een ets te pakken of de
sportschool te bezoeken. Wie toch liever ontspant door te gamen kan terecht bij Logitech
voor de G923, een nieuw geavanceerd racestuur met pedalen. Het werkt met ‘trueforce’,
waarmee het echte racegevoel zeer goed wordt nagebootst; zeker in combinatie met de
pedalenset.
Voor € 399 kunt u Max Verstappen spelen op de pc, de Xbox, of via een PlayStation 4 of 5. Nu alleen nog een
bijpassende racestoel, een groot beeldscherm en natuurlijk een racegame. Maar goed, uzelf inkopen in een Formule 1team is nog heel wat duurder...
logitechg.com

VERVOER

11 september 2020

Tesla officieel sexy
Elektrische autobouwer Tesla zette de branche het afgelopen decennium op zijn kop met
de Model S, de X met vleugeldeuren en de populaire 3, die tot kort voor de coronacrisis
amper aan te slepen was. Inmiddels is ook de eerste Tesla Model Y in Nederland
geregistreerd; eigenlijk vooral een iets hogere crossover variant van de Model 3.
Bestellen kan, levering duurt nog even: “de productie begint naar verwachting begin
2021”, meldt Tesla op de eigen website.
Instapmodel is de Model Y Long Range met vierwielaandrijving. Die gaat in 5,1 seconden naar 100 km/u, heeft een
topsnelheid van 217 km/u en een bereik op een volle accu van 505 km. Prijs hiervan is dik 65 mille; de
Performanceversie is nog zo’n zes mille duurder. Na de S, 3 en X nu dus de Y; geen toeval. Nu maar zien of u met al dat
thuiswerken nog wel een nieuwe leaseauto mag straks…
tesla.com

LAPTOPTAS

11 september 2020

Truckzeil op je rug
Alle tassen van de eigenzinnige Zwitserse rma Freitag worden gemaakt van gerecycled
materiaal: gebruikt vrachtwagenzeil, oude autogordels, postzakken en binnenbanden van
etsen. Heel duurzaam allemaal en elke tas is uniek. Niet goedkoop bovendien, want uit
Zwitserland.
Freitag levert tassen, rugzakken, sleeves en telefoonhoesjes in alle soorten en maten, vooral via de eigen webshop.
Bijvoorbeeld de laptop-rugzak Hazzard F306, verkrijgbaar in een hele reeks niet te missen kleurvarianten. Prijs € 290.
freitag.ch

MONDKAPJE

14 juli 2020

Stijlvol met het OV
Het gewone witte of lichtblauwe wegwerp-mondkapje is "zo juni 2020", de vaste
gebruiker van het openbaar vervoer is wel een paar stappen verder. Goed voorbeeld is de
bekende Accountantsdag-presentator Rens de Jong, die ook in coronatijd graag in stijl
met de trein reist. Zijn mondkapje is van de Nederlandse ontwerper Guus van Lamoen en
heet Better Times. Prijs € 15,95. Rens ging natuurlijk op zoek naar een passend pochet…
Fash-on.nl

KLOK

14 juli 2020

Chique smartwatch
Op zoek naar een smartwatch op basis van Google OS, maar dan heel exclusief? Vergeet
de Fossils, Garmins en Samsungs. Voor welgestelde accountants die geen raad weten met
hun vakantiegeld biedt de chique Zwitsere horlogebouwer Hublot ook de Big Bang E.
Draaiend op Wear OS, met een Qualcomm Snapdragon 3100 processor, drie gigabyte aan
intern geheugen, een batterij met een capaciteit van 300 mAh en 8 GB aan opslag. De prijs
doet wel zeer: € 5.100. Daarvoor kunt u natuurlijk ook een Apple Watch halen en om de andere pols een knappe
klassieker uit Zwitserland…
Hublot.com

14 juli 2020

VERVOER

Op drie wielen langs de file
Door corona is motorrijden weer populair als individueel vervoermiddel. Deze motor ets
mag je met een autorijbewijs besturen, mits dat behaald is voor 2013. Lekker toeren in de
buitenlucht, schuin de bocht door, eenvoudig langs de les en makkelijk parkeren, aldus
de Zwitserse fabrikant Qooder. Het model QV3 heeft drie wielen en een prijs vanaf €
7.999. Dit najaar komt ook de elektrische variant QVE, misschien een passend alternatief
als de amper nog gebruikte leaseauto op last van de werkgever het veld moet ruimen...
Qoodernederland.nl

NIEUW PAK

14 juli 2020

Back to business
De coronacrisis is voor leveranciers van kostuums een zware dobber. Met al het
thuiswerken is een collectie pakken in de kast steeds minder nodig. Het beroemde Brooks
Brothers in de VS lijkt de slag al te verliezen, onder andere door relatieve nieuwkomer
Suitsupply. In ons land doet die rma extra zijn best om kantoorwerkers uit de
joggingbroek en terug in pak te krijgen, indien nodig aangepast aan wat extra
coronakilo's. Campagne-boegbeeld Jort Kelder presenteert een speciale back to business aanbieding voor de 'helden
van de zaak': een pak van Australische Super 130 merinowol, tijdelijk van € 499 voor € 299.
Suitsupply.com

TABLET

07 mei 2020

Geen laptop meer nodig
Apple komt meestal jaarlijks met nieuwe versies van de iPad Pro, maar sloeg in 2019
even over. Dat gaf ruimte voor een wat steviger update. Net als in voorgaande jaren zijn
er twee formaten: 11 inch en 12,9 inch, naar wens met of zonder 4G. De opslagruimte
loopt uiteen van 128GB tot 1TB. Apple maakt voor de nieuwe Pro ook een nieuw ‘Magic
Keyboard’ met verlichte toetsen en een ingebouwde trackpad om de cursor op de iPad te
bedienen. Zo wordt een laptop of MacBook vrijwel overbodig.
Het nieuwe model iPad Pro is verkrijgbaar in spacegrijs en zilver. Prijzen lopen van € 899 tot € 1289, nog exclusief het
toetsenbord, dat voor de 11-inch versie begint bij € 339.
Info: apple.com

DESKBIKE

07 mei 2020

Fietsen in huis
We wandelen, hollen en wielrennen wat af in Nederland, inmiddels. Maar zeker de
thuiswerker moet zichzelf toch regelmatig dwingen even los te komen van het bureau.
Gelukkig zijn er mogelijkheden om zaken te combineren. Doe uw bureaustoel eruit en
neem een deskbike, om tijdens het bureauwerk de benen in beweging te houden.
Eventueel is een combinatie met een zit-sta-bureau mogelijk. De deskbike is verkrijgbaar
in een reeks kleuren, waaronder zelfs mat-goud en ook NBA-oranje. De prijs is € 319.
Info: kaptino.nl

BUREAU

07 mei 2020

Hoekje voor jezelf
Thuiswerken betekent soms woekeren met de beschikbare ruimte, zeker als er ook
huisgenoten een beroep doen op dat ene echte werkplekje in huis. Dus wordt het nogal
eens de keukentafel, al dan niet met tijdens het videobellen langs sluipende huisdieren of
kinderen hangend aan de broekspijp. Wie niet echt ruimte heeft voor een apart bureau,
kan ook kiezen voor een compact uitklapbaar wand-bureaumeubel. Zoals deze Esme, die
met een breedte van 60 cm en ingeklapt een diepte van nog geen 17 cm altijd wel in een hoekje past. Prijs € 179.
Info: made.com

HUISPAK

07 mei 2020

Onesie met ambitie
De werkplek is voor heel veel accountants, nancials en andere kantoorbezoekers nu al
wekenlang vooral thuis. Dat maakt de kledingkeus anders: het vertrouwde pak blijft in de
kast, achter de laptop kan prima in jeans of in een joggingbroek met een hoodie.
Alternatief is dat je kiest voor een cool huispak van de Noorse rma Onepiece. Te krijgen
in een ink aantal kleuren en sto en, waaronder ook stoere aviator- of Grand Prixvarianten. En als de ophokplicht nog even duurt: er zijn ook versies met korte mouw en dito broekspijpen. Prijzen
vanaf 99 euro, het afgebeelde model kost € 199.
Info: onepiece.com

TAS

11 maart 2020

Met oker loop je niet voor joker
Het keurige vaderlandse tassenmerk Castelijn & Beerens breidt zijn ‘Nappa X-collectie’
uit met een laptoptas en een rugzak in kek okergeel leer. Allebei met ruimte voor een 15,6
inch laptop en voorzien van een veilig RFID-ritsvak om de portemonnee met pasjes te
beschermen tegen uitlezen op afstand. De Victor rugzak en de Charlie laptoptas kosten elk
€ 299. Is okergeel toch iets te wild? Ze zijn er ook in zwart en legergroen.
Info: castelijnenbeerens.com

AUTO

11 maart 2020

Elektrische Brit uit China
Een autoliefhebber denkt bij het horen van de merknaam MG aan spartaanse, open Britse
sportwagentjes, opgebouwd uit leer, notenhout en roestig metaal. Die dagen liggen achter
ons. In 2007 werd MG eigendom van de Chinese autofabrikant SAIC, die sinds kort ook
bij ons de MG ZS EV aanbiedt. Een compacte crossover, voorzien van elektromotor met
44,5 kWh accupakket en een bereik van 263 km (WLTP-norm). Aan de snellader is de
accu in 40 minuten weer 80 procent vol. Sterke troef is de prijs: elektrisch rijden vanaf 31 mille. Voor twee mille meer
krijgt u onder andere een panoramadak, om toch een beetje dat open MG-gevoel te ervaren…
Info: mgmotor.eu

MOBIEL
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Flip ik heb je!
Samsung probeerde de opvouwbare smartphone al eerder te lanceren, moest die
terughalen wegens klachten over het scherm, maar komt nu terug met liefst twee
opvouwbare modellen: de Galaxy Fold, een combi van een smartphone en een tablet, en
de Galaxy Z Flip. Die laatste is lekker compact. Het 6,7 inch oled-scherm klapt in het
midden dubbel, zodat je een mooi glad vierkant apparaatje in je zak steekt; als een
mobieltje van vroeger. Aan de buitenkant zit een extra mini-schermpje met sel ecamera. Het dunne glas van de Z Flip
is volgens critici kwetsbaar en stofgevoelig, maar toch: opvouwbaar wordt het helemaal voor smartphones. Goedkoop
is anders: € 1500 euro voor de Z Flip en twee mille voor de Fold.
Info: samsung.com/nl

SCHOEN
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Zelfstrikkende Nikes
Ooit een toekomstbeeld in deel 2 van de speel lmtrilogie Back to the Future, maar
inmiddels realiteit: zelfstrikkende sportschoenen. Nike presenteert al generatie 2.0 van
haar Adapt BB. Wie 350 euro over heeft voor een setje sneakers hoeft voortaan niet meer
te bukken. De schoenen zijn uitgerust met ‘Nike Air Zoom Turbo demping’ en dus heel
geschikt voor een potje basketballen na een zware kantoordag.
Info: nike.com

