De wondere wereld ...
Leica M9
Het eerste full frame digitale meetzoekertoestel ter wereld brengt de
digitale fotografie naar een geheel nieuwe dimensie. De 18 megapixel CCD sensor maakt het mogelijk het volledige 35mm-filmformaat
te registreren. Prettig gevolg is dat het immense potentieel van het
uitgebreide arsenaal van M-objectieven volledig benut wordt. Bovendien passen vrijwel alle Leica-M-optieken, teruggaand tot bouwjaar 1954, perfect op de nieuwe M9! De zoeker met hoog contrast
garandeert een bliksemsnelle en hyperprecieze scherpstelling. Samen met de korte reactietijd plaatst de M9 zich zo in de kopgroep
van de snelste fotocamera’s. Betrouwbaarheid en duurzaamheid
gegarandeerd met de stevige metalen carrosserie uit één stuk. Leica
brengt zijn M9 uit in een standaard zwarte en staalgrijze uitvoering.
Adviesprijs: 5.495 euro.

Sony HDR-CX 520 met geïntegreerde GPS
Veel camcorders produceren bij weinig licht, in donkere interieurs of
bij schemering korrelige, vage beelden. De supergevoelige Exmor R™
CMOS-sensor vermindert beeldruis voor duidelijkere beelden. Samen
met de krachtige BIONZ-processor behaal je zo optimale resultaten.
Voor de beste beeldkwaliteit combineert Sony een hoogwaardige GLens met de Exmor R™ CMOS-sensor en de BIONZ-processor. Dit resulteert in gedetailleerde Full HD-beelden. De beeldstabilisatie van Optical
SteadyShot Active Mode corrigeert de effecten van camerabewegingen en zorgt voor scherpe resultaten. Een geïntegreerde GPS volgt ten
slotte je reispositie, zodat je de exacte locatie van je clips en foto’s met
kaarten op het LCD-scherm ziet. Geniet vervolgens thuis opnieuw van je
reis met onlinekaarten van Google op pc. Adviesprijs: 1.100 euro.

LCD LED TV 47SL9000
LG Electronics lanceert de SL 9000, een Full HD LED-TV bijna zo dun als
een glasplaat. Naast een strak ontwerp staat de tv garant voor hoogstaande beeldkwaliteit dankzij haar geavanceerde LED-technologie
in combinatie met andere innovatieve LG-weergavetechnologieën.
LG gebruikt bij de SL9000 lamineertechnieken waardoor beeld- en
kaderrand naadloos op elkaar aansluiten. Een glasplaat zorgt voor
een compleet egaal oppervlak van de SL9000 en een speciaal folie
voorkomt dat er een zwarte rand zichtbaar is tussen het beeldkader
en de uiterste rand van het beeldscherm. Een volledig vlak scherm
zonder zichtbare rand is het resultaat. De SL9000 is zwart van buiten,
maar ‘groen’ van binnen. De tv heeft vijf verschillende energiebesparende standen en gebruikt tachtig procent minder energie dan
conventionele LCD-TV’s.
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De digitale ‘Zpen’
Dane-elec ontketent met de ‘Zpen’ digitale pen een handschriftrevolutie. De speciale pen digitaliseert onmiddellijk
aantekeningen en zet deze op je computer. De set bestaat
uit een draadloze balpen en een ontvanger die ook als USBstick kan dienen. Als je schrijft, verzendt de digitale balpen
akoestische en infrarood signalen die de ontvanger binnenhaalt. De ontvanger, die over een 1 GB flashgeheugen beschikt, neemt je handschrift op en digitaliseert het via een
klein ingebouwd computerprogramma. Omdat de ontvanger ook als USB-stick werkt, kan hij al je handgeschreven
aantekeningen openen en via de USB-poort naar je computer overbrengen.
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