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HÄR ÄR NYA
SAABEN

Det finns så mycket som är konstigt med att elbilsföretaget
Nevs köpte Saab att vi inte ens
orkar börja. Men nu finns hur
som helst nya 9-3 att köpa.
Online. Bara online. Jo, det är
också udda. Men skit i det nu.

220 hästkrafter medelst tvåliters
turbo och sexväxlad låda. Tre års
fri service ingår. Pris från 279 000
kronor. Vad väntar du på? Dra genast
iväg till närmas… nej, förlåt. Ut på webben
och shoppa, ska det ju vara. www.saabcars.com

BLI
BYNS
PIMPELKUNG
Folk kan stå där och veva bäst de vill. Du vet
förstås bättre och har skaffat dig en motordriven Eskimo Stingray. Varumärket
klingar måhända inte bekant i svenska

DIN EGEN
STJÄRNHIMMEL

KLOCKRENT!

öron, men i USA har Eskimo varit en stor-

Det här med smarta klockor. Mja, alltså. Antar att vi här på DMH är perfek-

60-talet. Den här maskinen har en mo-

ta representanter för marknadens allmäna uppfattning, det vill säga att vi

tor på 33 kubik som varvar upp i hela

inte riktigt förstår vitsen med dem. Men – ska man prompt ha en så kallad

9000 rpm. Gummibeklädda handtag

smart watch så tycker vi nog att processortillverkaren Qualcomms egen

och inkapslade kullager

variant på temat är coolast hittills. Toq heter skapelsen som bland annat

stärker premiumkänslan.

sportar en störtskön Mirasoldisplay. Pris: 2 600 kronor.

Pris: 3 899 kronor.

www.toq-store.qualcomm.com

www.sportfiskeprylar.se

lirare på pimpelområdet ända sedan

ACK, NU ÄR DET VINTER!
…och skotern, den slinter definitivt inte om vi snackar Yamahas Phazer R-TX.
Det här är skotern för dig som vill köra skoter, och då menar vi verkligen
köra. Den här maskinen har faktiskt bäst sportprestanda i sin klass och
är mer nöjesmaskin än vad Sven Melander någonsin varit. Justerbar
fjädring med Fox Float-dämpare, tvåcylindrig Genesis- fyrtaktare,

Nej då, det är inte tacky. Det är faktiskt läckert. Sega Toys Homestar Original är så nära ditt eget

hög och smal dyna. Vi snackar crosshoj på snö. Priset ligger på

planetarium du kan komma. Inte mindre än 60 000 stjärnor projiceras mot ditt tak. Om du vill kan

89 900 kronor.

du få de klassiska stjärnbilderna markerade och du kan även få slumpmässiga stjärnfall att dyka

www.yamaha.se

upp i projiceringen. Du måste se det för att haja. Pris: 1 195 kronor. www.coolstuff.se
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KULTLAMPA
Verner Pantons klassiska Flowerpot VP1
är designad mitt under den mest inten-

helst. Tillverkad i lackad stål och finns i

STATUSUPPDATERA
BAKOM RATTEN!

alla tänkbara och otänkbara färger.

Nej, vi skulle självfallet aldrig mana till beteende som påver-

Pris: 1 995 kronor.

kar bilkörningen på ett ”menligt” vis. Huruvida farbror blå

www.danskdesign.nu

tycker att den här manicken gör det ska vi förvisso låta vara

siva flower power-eran, närmare bestämt
1968. Det kanske är alldeles uppenbart?
Läcker är den här takpendeln hur som

osagt, men det handlar ändå om

JÄGARLUR

DELUXE

någonting så sofistikerat som
en röststyrd handsfreeenhet med tal-till-textkonvertering. Du
snackar helt enkelt

Kommunikationsutrustning är aldrig bättre än sin svagaste

med din mobil sna-

länk. Dessvärre är den svagaste länken i jaktsammanhang

rare än trycker på

inte sällan hörlurarna. Den som köper ett par Supreme Pro X

den. Om du sedan

LED från MSA har dock försäkrat sig mot den bristfällighe-

ringer någon, läser

…än en bayersk liten skara? Skara och skara… javars, det handlar ju åtminstone om två

ten tämligen effektivt. Här bjuds två separata och vattentäta

in dina memoarer el-

bilar. BMW:s M3 och M4 är nu här och det är ett par bedårande åk. Skillnaden mellan

mikrofoner, avtagbart hjässtyg, rejäl förstärkning utan klipp,

ler statuppdaterar på

M3 och M4 är förstås storlek och vikt, men under huven är det samma samma. BMW

600 timmars drifttid och aux-ingång för anslutning av ex-

Fejan spelar mindre roll.

frångår nu V8-motorn i M-serien helt och kör istället en rak sexa med tvillingturbo.

empelvis jaktradio. IP 67-klassade och med fem års garanti.

Supertooth klarar rubbet.

Cylindervolymen är tre liter och effekten är 431 kusar. Det räcker för 0–100 km/h på

Pris: 2 195 kronor.

Pris: 995 kronor.

4,1 sekunder. Priser och tillgänlighet dröjer till Detroitsalongen.

www.jakto.se

www.supertooth.net

www.bmw.se

REPARERA MERA!
Lever du fortfarande ett så kallat slit-och-släng-liv? Det håller inte. Bokstavligt
talat. Det är dags att börja lappa ihop grejer som pajar i stället för att bara
köpa nytt. Använd pengarna till någonting roligare i stället. Fogningsmassan
Sugru gör just nu välförtjänt succé på området. Allt ifrån sportattiraljer till hushållsmaskiner och glappande sladdar går att åtgärda med den här lerliknande
silikonmassan. Efter 24 timmar har den stelnat och din pryl är måhända inte
som ny, men kanske åtminstone fungerar. Cirka 100 kronor per förpackning.
www.sugru.com
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NOSTALGI FÖR
60 LAX
Den som inte får tivolinostalgi av den här skapelsen har förmodligen
snott den här blaskan av någon betydligt äldre bekant. Classis Skee
Ball Machine är just en sådan där vintagepryl man vill ha i sin gillestuga.
Tyvärr kostar den inte mindre än 63 000 spänn. Dessutom tillkommer
frakt för åbäket så det förblir sannolikt en dröm för de flesta. Men visst
går den att köpa.
www.restorationhardware.com

LÖSSNÖMONSTER
FRÅN POLARIS
Läser man på produktsidan på internet för Polaris 800 Pro

MUSSE
HAR BANTAT

RMK 163 anges en av huvudegenskaperna för snöskotern vara

Det dröjer en jäkla stund innan vi får se den nya Mustangen på riktigt, för

ter i elitklass. Dessutom ser den ilsknare ut än någon annan

att uttrycka sig krasst. Framåt våren 2015 snackas det om. Men till dess

snöskoter vi sett. Priset ligger på 142 900 kronor.

går det bra att salivera kring bilderna på Fords nya ”Musse”, som påstås

www.polarissverige.se

”bäst” kort och gott. Hur det är med den saken ska vi låta vara
osagt, men en sak är säker: eftersom man ersatt kedjehuset
med remdrift får skotern lättare hantering i lössnö. Lägg till ett
bromssystem med lättviktsdelar och en formpressad drivaxel
tillsammans med ett kortare säte och du har en ”offpist”-sko-

ha bantat nästan 90 pannor i sitt nya utförande och nu väger in på 1 500
kilo. EcoBoost-motorn på 2,3 liter ger 309 hästkrafter. Den som vill ha lite
fläskigare prestanda går för den klassiska V8:an på fem liter. Priser och tillgänglighet dröjer en smärre evighet, som sagt.
www.ford.se

PORTABELT EKOLOD
Nej, du behöver varken montera Piranha Max 150 Portable
på fäste eller hålla den i
handen. Ploppa bara fast
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SKÅPAR UT DET MESTA

den i den medföljande

Danska Housedoctor går från klarhet till klarhet.

nerligen portabelt ekolod

Den som letar ett industriellt skåp som sidobord

med dig var du än går.

eller kanske rent av sängbord behöver inte titta

Fyratumsskärrm, single

längre än till våra grannar i sydväst för att finna

beam-givare, ljudstråle på

något av det snyggaste i segmentet som för

20 grader och 100 procent

närvarande går att uppbringa. Skåpet Firm är

vattentät. Mäter ned till

tillverkat i järn och mäter 41 x 43 x 41 centimeter.

180 meter. Pris: 1 495 kronor

Pris: 3 900 kronor.

inkl. väskan.

www.rum21.se

www.sportfiskeprylar.se
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HAR MAN HARMAN
HAR MAN STIL
Hifi-jänkarna på Harman Kardon forstätter trycka ut läckert designade produkter med oförminskad kraft. Senast ut på arenan är den
minst sagt oortodoxa högtalaren Aura. Trots
den ut ett massivt ljud. Skenet bedrar,

RYSSEN KOMMER…

förstås. Den ser ut som en lingonren-

…och han har en jäkligt smartphoneskij med sig.

sare formgiven av Philippe Starck men

Ja, Yotaphone är definitivt något av det knasigas-

hyser inte mindre än sex diskant- och

te som dykt upp på marknaden. Den har nämligen

midhögtalare samt en 4,5-tumsbas.

dubbla skärmar. I fronten finner man 4,3 tum klas-

Stöd för Airplay, DLNA och blåtand.

sisk HD-skärm och på baksidan en e-ink-historia

Pris: Cirka 4 500 kronor.

i monokromt utförande. Under huven är det inte

www.harmankardon.com

snack om något fartmonster (dubbelkärnig pro-

att själva enheten är relativt liten pumpar

GLASBORDET GÖR
COMEBACK

PUSSEL I FYRA
DIMENSIONER

Jo, du läser rätt. Glasbord är högsta inredningsmode igen, vare

Det här är något av det läckraste i genren tidsfördriv vi sett.

sig du tycker det är hemskt eller inte. Ska du ha ett av de snyg-

Varför nöja sig med ett simpelt tvådimensionellt pussel när

gare alternativ som står till buds på marknaden så är det här soff-

du kan få fyra dimensioner att latja med? Temat med stora

bordet från Betonggruvan ett hett tips. Bordsben i pulverlackat

städer är dessutom klockrent. Men – undrar du förstås nu

stål och 88 millimeter härdat glas i skivan. 90x90 centimeter och

– var tusan hittar man den fjärde dimensionen? Jo, det är

5 500 kronor på prislappen.

tiden. Du ska placera ut byggnaderna i kronologisk ordning.

www.betonggruvan.se

Sug på den utmaningen, du! Pris: 395 kronor.
www.coolstuff.se

cessor känns väl inte superhett) men en cool lur är
Yotaphone ändå. Pris: 4 400 kronor.
www.yotaphone.com

SNÖSKON

NY GENESIS FRÅN HYUNDAI
Fluidic Sculpture 2.0. Kan det bli mer pretentiöst? Ja, det kan det.
Men eftersom den här notisen inte handlar om Björn Ranelid utan
om en ny version av Hyundais bil Genesis så bortser vi från det och
konstaterar att det är namnet på designspråket (vi visste inte att
designspråk behövde namn). Nya Genesis ska bli en lyxigare bil,
vilket interiört kan översättas till mer exklusiva material samt bättre
stolar och rent motormässigt till högre effekt. Värstingmodellen får
en femliters V8 på 425 kusar och om man så vill även fyrhjulsdrift.

ÅTERUPPFUNNEN

Säljstart och pris är ännu någonting oerhört mystiskt och diffust.
www.hyundai.se

Den som befinner sig till skogs på vintern vet hur frustrerande det

KULTLAMPA

kan vara att ta sig fram i snön. Dags att damma av den gamla hederliga innovationen snösko. Det finns givetvis en 2014-anpassad variant av företeelsen signerad Easton. Arctica Men’s Hike heter den här
modellen som sportar modern design, starka material och så kallad

Hotel Royal Pendant är från början designad som en tak-

Pivot Traction-teknik som gör att skon hanterar snön optimalt vid

lampa för hotellbarer, men har med tiden kommit att bli en

varje steg. Priset ligger på 2 295 kronor paret.

trendig detalj i stilmedvetna hem. Vi tycker den är läcker

www.fondprodukter.se

framför allt på grund av sin kantighet och sin enkla design.
Ritad av legenden Arne Jacobsen och tillverkad i plexiglas.
Pris: 2 400 kronor.
www.danskdesign.nu
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Porsche Cayenne är bevisligen fin nog att köra in
i häcken på enligt SL, så man tycker att det borde
räcka. Men vill man nu ha lyxigare lyx så har Macan
lanserat en Cayenne i så kallad Platinum Edition.
Förutom den speciella färgsättningen i ”platinum
silver metallic” så får man en åttastegad Tiptroniclåda, bi-xenonljus, tonade rutor och lite annat
smått och gott. Även instegslisterna skvallrar om
att det här inte är någon fattigmansvariant av Cayenne. Pris var i skrivande stund inte klart, men lansering ska ske någon gång under januari månad.
www.porsche.se

MARKNADENS
VARMASTE LJUD?
Ur ett strikt hifi-mässigt perspektiv har vi förstås inte täckning
för rubriken. Men täckning för örat får du i alla fall med Ham-

SKAFFA DIG EN

machers brutalenkelt namngivna The Wireless Ear Warmers. Nu

NORSK
BETJÄNT

handlar det inte bara om öronvärmare, förstås. Nej,polyester
med integrerat vindskydd i all ära, men det fetaste med de här
lurarna är att de kopplar upp sig mot din mp3-spelande enhet
via blåtand. Pris: 590 kronor plus frakt.
www.hammacher.com

Norrmän är så mycket mer än självgoda

längdskidåkare som vadar i olja. De är även
utmärkta designers. Bettina Duelund och Signe Hytte ligger till exempel bakom den här
herrbetjänten i stål och aluminium döpt till
Alf. Tyvärr existerar Alf bara som prototyp än
så länge, men det råder inget större tvivel om
att vi lär få se den i svenska butiker vad det
lider. Till vilket pris är dock högst oklart ännu.
www.bettinaduelund.dk
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INRED MED
SVENSK LJUSKONST

SNYGGARE KÖKSLÅDA

Företaget Bxxlght kan vara ett av de mest spännande designföretagen i Sverige

Studio 17 Design ligger bakom kökslådan Stowaway från Jo-

på många år. VD:n och designern Daniela Upmark har skapat ett slags hybrider av

seph. Det är en alldeles ypperlig produkt för den som vill or-

lampor, konst- och designprodukter. Det handlar om ledbelysta lådor med diverse

ganisera den där klassiska lådan med diverse folie, påsar och

texter. Priset för pjäserna på bilden ligger på cirka 2 500 kronor, men det finns en

kassar som vi alla har. Eftersom lådan är justerbar passar den

hel uppsjö varianter att titta närmare på för den som är intresserad.

nästan alla köksmått. Tål maskindisk och kostar 375 kronor.

www.bxxlght.com

www.rum21.se
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DET SKA VA’
TUNNA SKIVOR…

EN HEDERLIG GAMMAL KÄLKE

Åtminstone ska det vara tunna bluetooth-

Kan man verkligen få tag på sådant nu för tiden? Jo, det kan man faktiskt. På

högtalare, om de ska med på resan. Sound-

Designtorget av alla ställen. Det här är en riktigt gedigen historia tillverkad i

matters Dash 7 är vad du letat efter, men

bokträ med slitstarkt rött snöre och och draghandtag i trä. Tillverkad i Tyskland

inte funnit förräns nu då. Huruvida det är

och säkerhetstestad. Pris: 595 kronor.

den tunnaste blåtandshögtalare som tillver-

www.designtorget.se

kats ska vi låta vara osagt, men den borde
rimligtvis vara en av dem. Kör du blåtand
rockar den på obehindrat i tolv timmar och
använder du aux-ingången snackar vi hela
20 timmar per laddning. Finns i en herrans
massa färger och kostar cirka 2 000 kronor
plus frakt.
www.amazon.com

HP FORTSÄTTER
LÄCKRA LOSS
HP:s försöka tt förnya sig och blir kvarterets
hippaste morfar börjar arta sig. Nu släpper IT-bjässen ett par nya surfplattor med
Tegra 4-processorer under skalet. Det
betyder snabbt, snabbt, snatt. Slate 7 och
Slate 8 Pro heter enheterna och det är
den senare av dem som imponerar mest.
Åttatumsskärm, rejäl batteriprestanda,
wifi, bluetooth och 16 GB lagringsutrymme för bara 2 100 kronor.
www.hp.se
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