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Reservbatteri

Mycket av vår utrustning
kräver strömförsörjning.
Samtidigt har USB blivit
alltmer standard på avance-
rad elektronik. Det har skapat
behov av ett batteri med USB-
kontakt som kan användas
som reservbatteri ti11 olika
strömkrdvande apparater,
allt från mobiltelefoner till
kameror.

sex timmar i eluttaget. En

Iampa indikerar när batteriei
är laddat.

Storleken är rox6xr centi-
meter och vikt en 27 o gr am.

Namnet är Lenmar Power-

pack Universal USB Laddare

och priset cirka 35o kronor.
Sälj s av databutiker och på

nätet via till exempel Dustin,
www.dustin.se

Sockor av
gethår
Brukar du frysa om fött-
erna ska du prova dessa

sockor av mohair, som är
hår från angorageten
vilken härstammar
från Tibet.

Sockornakom-
merfrån Kanada
och tillverkas av

hårfrånungdjur,
vilket ger den finaste mohair.
De innehå11er 75 procent
mohair och z5 procent nylon,
är frott6stickade med stora
ög1or som binder mycket
luft och gör demvarma
och mycket behagliga mot
huden. Fibern har en glan-
sigare yta än vanligull vilket

ger en silkesle:r
käns1a. Den dr c,:r-.1

hårdare vilket E::
större slitstwk:"

Mångajägare
lägger tusenlap:,:.:
påkängor, me::

bara några tior :,:.

strumpor. Pror-:.:
socka av detta slag rr,

du kommer att uppler = : .

stor förbättring av fotkon-
forten.

Sockan heter Thermoha-:
och kostar 35o kronor. Den

kan beställas från
www.thermohair.se eller p'
tel o7o-725 85 o5.

+ Varm
+ Fantastisk komfort
+ Slitstarkare än ull

Detta är ett sådant
batteri. Det laddas i ett
vanligt eluttag, i bilens
tändaruttag eller i
datorns USB-uttag. En
uppladdning tar cirka
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En liten handkikare

+ Kompakt med bra grepp
+ Tillräckligt bra optik
+ Kortnärgräns

Handkikare ärverkligen en kompromiss mellan funktion
och storlek. Vill du ha stor förstoring men bibehålla en rim-
lig utgångspupill måste du upp i storlek. Vill du dessutom ha

utgångspupillen tillräcklig för goda skymningsvärden såblir
kikaren ännu större.

Ibland vill man gå åt andra hålIet - man nöjer sig med att
kikaren fungerar i dagsljus, bara den är liten. Då kan en kikare
av detta slag duga.

Den har värdena 8x25, som ger en utgångspupill på 3,r milli-
meter. Närgränsen är cirka 2,5 meter.

Kikaren är kompakt och tuberna kan frllas mot varandra så

att den tar minimal plats. Den
har räfflad gummering

som gerbra grepp,

ochengummiring
runt okularen

somkan
f;illas tillbaks
ommanbär

glasögon.
Kikaren heter

Z-aimochkommer
från bolaget med sam-

ma namn. Priset är 995
kronor. Mer information
påwww.z-alm.com e11er

telog5o-r4475.

Vaska att elda i

Firebox är som namnet an-

ryder en väska att elda i. Man
vikerut de l,nabenen och
ställer ned boxen. Sedan öpp-
nar man locket och stoppar i

rören som håiler kaffepanna
och stekhäll.

Du kan använda kol, bri-
ketter, ved eller pellets. Till
pellets behövs en pelletskopp,
som finns som tillbehör. Fire-
box är själwensande med
slits i botten, som dränerar
ut aska. Den är lackerad med
värmebeständig fiirg.

Väskan finns i wå storlekar,
för {rra eller åtta personer.
Den mindre har måtten
ihopftilld 35x35xro centimeter
och uppf;illd 7ox35x4o centi-
meter. Vikten är sju kilo och
priset cirka r z5o kronor in-
klusive muurikka. Den större
kostar cirka r 5oo kronor med
muurikka.

Normalt är väskan tillver-
kad av svart stålplåt, men

den kan beställas i rosrfrit:
utförande. Tillverkare dr

Luspen Fritidsprodulter HF.

www.luspenf ritidsprodu kte r.

com ellertel 0951-105 33.

+ Kompakt som ihopfälld
+ Snabbtochenkeltatt

ställa upp
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