Review
meer info:

www.fugoo.com

conclusie

Plus: Bouwkwaliteit, indrukwekkend geluid voor het formaat,
accuduur.
Min: Weinig in te stellen door ontbreken display.

Fugoo Style €199,99

Muziek op het strand of onder de douche.

D

raagbare mini-speakers zijn
te vinden in iedere prijs
categorie en in alle soorten
en maten. Het valt voor fabrikanten
dus niet mee om zich te onderscheiden, tenzij ze een heel goed
klinkende, draadloze, water- en
schokbestendige bluetooth-speaker maken. Ja echt, dat alles is van
toepassing op de Fugoo Style.
De Fugoo bestaat uit een
compact, maar superstevig

speakerframe en een vervangbare beschermhoes. Waar het
om draait is duurzaamheid. Na
een douche- en valtest was ik
al overtuigd: deze speaker kan
heel veel verdragen. Ideaal dus
voor outdoorcondities, waar elektronica al gauw te lijden heeft
onder zand, zout of vochtigheid.
Ver van huis hoef je je ook geen
zorgen te maken over opladen,
want je iPhone is al vier keer leeg

voordat de Fugoo (via micro-usb)
gevoed hoeft te worden. Behalve
bluetooth is deze speaker ook
uitgerust met een mini-jack-
aansluiting, maar in de meeste
situaties zul je je afspeelapparaat
veilig willen wegstoppen met een
draadloze verbinding.
Bij speakers van dit formaat
wil het qua geluid nog wel eens
misgaan. Hoe anders is dat bij de
Fugoo. Uitgerust met zes drivers

komt hier aan alle kanten een
indrukwekkend geluid uit. Perfect
voor een kampvuur op het
strand, onder de douche of bij
een geïmproviseerd feestje. Want
hoe klein deze speaker ook is, je
vult er gemakkelijk een kamer
mee. Alleen al daarvoor zou je de
Fugoo moeten overwegen. Het
bijna onverwoestbare frame krijg
je er dan gratis bij. (Jelle Mol)

Vogel’s TMS 1050 €39,99
V
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De houder klik je op het frame
en dankzij de speciale RingOaansluiting kun je de iPad inclusief
houder 360° draaien zonder dat je
bang hoeft te zijn dat je kostbare
iPad uit de houder klettert. Het
frame heeft een arm die op en
neer kan bewegen, waardoor je
het iOS-apparaat nog tot 85° kunt
kantelen. Dit levert behoorlijk wat
bewegingsvrijheid op, maar toch
hadden we graag gezien dat je de
iPad ook nog zou kunnen kantelen
om de positie helemaal naar wens
aan te passen. De hele constructie
bevestig je op de voorruit middels
de zuignap van het frame. Of op je
dashboard, door gebruik te maken
van het meegeleverde gladde,
plastic rondje met plakstrip waar
het frame zich op vast kan zuigen.
Deze tablethouder voelt degelijk
aan en overleeft een hobbelige

Altijd liken. Altijd poken. Altijd Facebook.

B

en je altijd druk in de weer
met Facebook? Wil jij geen
post missen? Geen like
overslaan? Altijd zo snel mogelijk poken? De eerste zijn die
op de hoogte is van een nieuw
evenement? Dan is Current een
programma waar je ontzettend
gelukkig van gaat worden. Het is
namelijk een heel kleine app voor
nog geen twee euro die je op je
Mac een notificatie stuurt zodra er
iets op Facebook gebeurt.
Dat is handig, want als je met
mensen aan het chatten bent, is
het wel zo handig om wat terug
te sturen als diegene nog online
is. Daarom biedt Current dezelfde
notificatiefuncties als Facebook
zelf: je krijgt een melding zodra
iemand je een vriendschapsverszoek stuurt, als iemand je een per-

soonlijk berichtje gestuurd heeft
of als je een reactie, uitnodiging of
like krijgt. Hoe de berichten zich
manifesteren, kun je zelf bepalen: ze kunnen verschijnen in het
Dock van je Mac, in de menubalk
boven aan je scherm of in het
Berichtencentrum. Je kunt iedere
optie bovendien individueel uitzetten, zodat je precies krijgt waar
je om vraagt. Dat is erg prettig,
want na een maandje merkten wij
dat je helemaal gek wordt als je
40 uur per week iedere ping van
Facebook voor je snufferd krijgt.
Bovendien levert het de nodige
sociale druk op omdat je permanent online bent en mensen je
dus te pas en te onpas (geheel uit
goede bedoeling natuurlijk) om
je aandacht vragen. Daar moet je
maar tegen kunnen.

Voor de rest is het absoluut een
aanrader! Na de download in de
Mac App Store hoef je maar een
paar dingen in te stellen en je kijkt
er niet meer naar om. (Bram Balk)

conclusie

Plus: Simpel, gemakkelijk in te
stellen.
Min: Je bent nooit meer onbereikbaar op je Mac.

Nexum TuneBox Vanaf €119

Plak je iPad tegen de autoruit met deze houder.
ogel’s is gespecialiseerd
in standaards en bevestigingsmogelijkheden – van
televisiebeugels tot tablethouders, zoals degene die we
hier bespreken, die speciaal
ontwikkeld is om een iPad
op de voorruit van een
auto te plakken. Het Tablet
Dashboard Pack bestaat
uit twee onderdelen: een
houder en een Dashboard
Mount, het frame.
De houder kan overweg
met tablets van 7 tot
12 inch, dus alle iPads
passen erin. Klem de
iPad tussen de stevige
steunen en de krachtige veren zorgen
ervoor dat je kostbare
iOS-apparaat strak
omhelsd wordt.

Current €1,79

meer info:

www.currentformac.com

Maak van elke speaker een AirPlay-apparaat.

autorit. Toch kan het geen kwaad
om het frame af en toe opnieuw
aan de ruit te bevestigen, zodat
de zuignap weer goed vastzit. Een
pluspunt voor de houder: deze is
door de RingO-bevestiging ook te
gebruiken met frames of armen
van Vogel’s die je in huis aan de
muur bevestigt. (Terry Stooker)

meer info:

www.vogels.com

conclusie

Plus: Universele houder, degelijke
kwaliteit.
Min: Geen mogelijkheid tot kantelen.

H

eb je thuis een geweldige
geluidsinstallatie staan,
maar word je er gek van om
telkens met het audiostekkertje te
leuren van je Mac, naar je iPhone,
naar je iPad en weer terug naar
de Mac? Het zou handiger zijn
als je draadloos verbinding kon
maken met je speaker, maar ten
tijde van de aankoop was AirPlay
helaas nog niet ingeburgerd. Sluit
daarom de Nexum TuneBox aan

op je geluidsinstallatie en je kunt
je favoriete muziek alsnog gemakkelijk via AirPlay streamen naar je
‘oude’ installatie.
De TuneBox is een klein doosje
met aan de voorkant een led’je en
aan de achterkant de aan-knop
en ingangen voor de stroom- en
audiokabels. Je kunt een audiokabel met mini-jack aansluiten,
maar er is ook een S/PDIF-aan
sluiting aanwezig. De TuneBox

is in een zwart of beuken houtmotiefje verkrijgbaar. Beide varianten zijn redelijk stijlvol, maar
dankzij de compacte behuizing is
de TuneBox eventueel gemakkelijk weg te werken.
In een paar simpele stappen
voeg je de TuneBox toe aan je
draadloze thuisnetwerk, waarna
hij in de lijst met AirPlay-apparaten
verschijnt op je iOS-apparaat en
Mac. Vervolgens kun je muziek
vanaf al je Apple-apparaten in
hoge kwaliteit streamen naar je
geluidsinstallatie. Dat is echter nog
niet alles, want dankzij DLNA- en
WiFi SoundCard-ondersteuning
kun je ook met een Androidapparaat of Windows-laptop
muziek naar je speakers sturen.
Veel valt er niet te klagen
over de Nexum TuneBox, dit
kleine doosje doet wat het moet

doen. Als je alleen de AirPlaymogelijkheden nodig hebt omdat
thuis alles van Apple is, dan is de
prijs wat aan de hoge kant. Een
AirPort Express is immers goedkoper en kan hetzelfde (voor Appleapparaten) én meer. Wil je echter
ook via andere besturingssystemen streamen, dan is de TuneBox
een uitkomst. (Terry Stooker)

meer info:

www.digitrading.nl

conclusie

Plus: Biedt meer dan alleen AirPlay
ondersteuning.
Min: Wat prijzig als je enkel AirPlayondersteuning nodig hebt.
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