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De opgegeven prijzen
zijn louter indicatief.

Tekst: Jan Sneyers

In stijl

Scherpe
Rolls-Royce

Meeschokkend met de stroom kan het een huzarenstukje lijken, maar scheren is perfect mogelijk
tijdens zo’n… autobijeenkomst. Waarvoor dient
anders het spiegeltje aan de bestuurderszijde?
TwinLuxe dacht er ook zo over en brengt een
set met scheermesje en borsteltje uit. Niet
veel soeps, denk je? Toevallig is het setje wel
van de hand van designer Marek
Djordjevic. Die, om maar wat
te noemen, ook de Rolls-Royce
Phantom tekende. En net als die
Britse limousine is het scheergerief aan de exclusieve kant, met
dus ook een bijhorend prijskaartje. Volgens eigen smaak kan je
kiezen tussen Chrome, Anthracite
of Arctic. Maar het mesje blijft in
alle gevallen hetzelfde: Gillette,
the best a man can get.
www.twinluxe.com

Zich opwinden, gefrustreerd raken,
vloeken of claxonneren zijn maar enkele
van de veelvoorkomende bezigheden van
chauffeurs in de file. Er zijn echter ook
stijlvollere manieren om de tijd te
doden.

Richtprijs
€ 2.881

Richtprijs
€ 554

Maak plaats
Niet in de bib
Een monster van een file noodzaakt een monster van een boek.
En dat lijkt dit Official Ferrari Opus
wel, volgens de Italianen is het zelfs
het meest exclusieve boek ter wereld. ‘Meest’ is altijd voor discussie vatbaar, maar exclusief is het
zeker, vooral in de Enzo Diamante
Edition. Van deze papierbundel ter
waarde van 275.000 dollar (of zo’n
190.000 euro) verschijnt er maar
één exemplaar per land. Hiervoor
krijg je 37 kilo oftewel 852 pagina’s,
omhuld door een lederen cover
waarvan je dan ook zelf het kleurtje

mag kiezen. Het met diamanten ingelegde merklogo komt standaard,
net als de handtekeningen van diverse Ferrari-legendes. Meer dan
een kwart miljoen is toch wat teveel van het goede, daarom raden
wij de Classic Edition aan. Met een
prijskaartje van 2.881 euro biedt
die dezelfde kijk in het verleden en
heden van de sportwagenbouwer,
zonder dat het blinkende paardje je
andere boeken bekrast. Wachten
tot deze Ferrari-bijbel in de bibliotheek komt, is misschien ook een
optie. www.krakenopus.com

Jabracadabra
Dat we daar niet eerder aan dachten, in de file kan je ook doodgewoon bellen. Handenvrij, uiteraard.
Met de Freeway lanceert Jabra het
eerste bluetooth-handsfreesysteem
met driewegsstereoluidsprekers en
Virtual Surround, waardoor een
weergaloze geluidskwaliteit gega-
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www.AutoWereld.be

In plaats van je energie in destructieve dingen te steken, kan
je met deze Lamborghini Gallardo Polizia constructief te werk
gaan. Dit Lego-setje laat je steentje voor steentje je eigen
supersportwagen bouwen. Na het knutselen stopt het plezier
niet. De Deense speelgoedfabrikant had veel aandacht voor de
details: zo klappen deuren, motorkap en koffer daadwerkelijk
open. Onderin ligt zelfs een
heus V10-blokje dat zijn
krachtexplosies naar buiten laat door de typische
Lamborghini-uitlaat. Als
ze jou met deze bolide-derwet zien afkomen, zullen ze
wel plaats maken, zeker? De
sirenes en het hoogtoerige
geschreeuw zal je wel zelf
voor je rekening moeten
nemen. shop.lego.com

randeerd is. Via stembediening
verloopt alles supereenvoudig en
moeiteloos, het beestje praat zelfs
terug. Voice Guidance leidt je door
de instellingen en inkomende bellers worden proper aangekondigd,
met de vraag of je al dan niet aan
hun oproep gehoor wil geven. Alsof

Richtprijs
€ 59,99

Richtprijs
vanaf mei

dat nog niet genoeg is, schakelt de
Jabra Freeway automatisch uit als
je uitstapt en weer aan, als je
opnieuw in je autozetel plaatsneemt. Hij kan zelfs om met
twee mobieltjes op hetzelfde
moment. Een toverdoos.
www.jabra.com

