LIFESTYLE
Meuk voor mannen

MAG IK JE NUMMER?

OPSCHEPPEN MET BEWIJS

Andere Europese landen gingen ons voor, maar de
ZenFone is nu ook in Nederland te koop. Fabrikant Asus,
vooral bekend van laptops, komt in eerste instantie met
drie modellen: de ZenFone Go, de ZenFone 3 en de
ZenFone 3 Max. De Go is de goedkoopste. Hij heeft 2 GB
geheugen en 16 GB opslag. De ZenFone 3 is uitgerust met
een vingerafdrukscanner, heeft een 16-megapixelcamera
en is heel dun. De ZenFone 3 Max valt op door zijn sterke
accu, waarmee je zelfs andere telefoons kunt opladen.
Later dit jaar volgt nog de ZenFone AR, die Virtual Reality
ondersteunt, een 23-megapixelcamera heeft en 8 GB
geheugen herbergt.

Ik zweer het je: tijdens een vakantie op Sicilië reden we
rakelings langs stromende lava van de Etna. Of ik er een
video van heb? Die had ik wel, maar m’n iPhone is gesmolten
in de lava. Heus waar. De nieuwe X-Scape-uitvoering van de
Nissan X-Trail ondervangt dit probleem met een
ongebruikelijk accessoire: een drone. Deze vliegende
camera volgt automatisch de auto, zodat jij op de weg – of
het gestolde lavasteen wat daarvoor moet doorgaan – kunt
letten. Je kunt de drone (een Parrot Bebop 2) ook bedienen
met een afstandsbediening en een headset. Met het

149 euro (ZenFone Go) tot 349 euro (ZenFone 3)
www.asus.nl

beeldscherm op je neus kijk je als een vogel op de aardbol
neer. De drone vliegt net zo snel als een trage duif, oftewel
tot 60 km/h. De X-Trail X-Scape is gebaseerd op de Teknauitvoering en wordt geleverd met leren bekleding, een
panoramadak en een 360-gradencamera. Of de X-Trail ook
gescheiden airco-zones heeft, kunnen we vanaf deze hoogte
niet goed zien ...

39.290 euro
www.nissan.nl

HELM VOOR DE HIP
Het bedrijf Pacto is blijven steken in de tijd dat mannen nog van staal
waren en maakt klassieke racehelmen. Het nieuwste model is
gebaseerd op de legendarische helm van het Britse hoedenmerk
Herbert Johnson uit de jaren vijftig. Dit type helm werd voor de eerste
keer gedragen tijdens de Formule 1 Grand Prix op Silverstone. De
nieuwe racehelm is een fraai en kostbaar hebbeding voor de
verzamelaar en voldoet absoluut niet aan de moderne veiligheids
regels. Hij wordt met de hand gemaakt in Costa Rica en kan worden
aangevuld met een klassieke racebril en een bijpassende opbergtas
van leer.

775 euro
www.suixtil.nl

AUTO’S IN HET WILD
Of je nu vogels of auto’s gaat spotten, een handzame
verrekijker komt altijd van pas. Met Petersons vogelgids
onder je ene arm, een Auto Review onder de andere en een
Bushnell H2O 8x42 verrekijker om je nek, spot je moeiteloos
een gestreepte vechtkwartel of een gecamoufleerde
Koenigsegg. Uiteraard is de H2O-kijker volledig waterdicht. De
buitenkant is bekleed met extra stevig rubber en een
ribbelprofiel aan de zijkant. Zelfs als de kijker overboord valt,
kun je hem onaangetast uit het water vissen. De prisma’s van
zogenaamd Bak4-glas zorgen voor een kraakhelder beeld.
Bushnell geeft trouwens 30 jaar garantie op de verrekijker. Of
je ook daadwerkelijk een geheime Koenigsegg zult spotten,
kunnen ze niet garanderen.

Waarom leasen bij DirectLease?
Transparant
aanbod

179 euro
www.foto-groep.nl
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www.directlease.nl

De beste prijs met
de beste service

Snelle service
(reactietijd < 1 uur)

Eigen kantoren
in NL, BE en DE

Onafhankelijk van
bank of automerk

