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Nokia lanceert een nieuwe op Linux ge-
baseerde Internet Tablet productcategorie.
Het eerste toestel uit deze categorie is de
Nokia 770 Internet Tablet. In compact
pocketformaat en geoptimaliseerd om
comfortabel op het internet te surfen en
via e-mail te communiceren. Het hoge
resolutie breedbeeldscherm 

(800x480), de zoom en een toetsenbord 
op het scherm, zijn ideaal om online
inhoud te bekijken via WiFi. Ook kan
het toestel via een compatible mobiele
telefoon gebruikmaken van de draadloze
Bluetooth-technologie om verbindingen
met het internet tot stand te brengen.

Vanaf het derde kwartaal van 
2005 beschikbaar in bepaalde landen in
Amerika en Europa.
Informatie: www.nokia.com

BAG LADY
Delsey maakt van reizende vrouwen 

te allen tijde every inch a lady met 

de bagagelijn Impact Plus. De collectie

bestaat uit veertien modellen, heeft een

duidelijke vrouwelijke belijning en is in

onder andere flamboyant rood verkrijgbaar.

Vurig, trendy en stijlvol op zaken- en

pleziertrips.

Kijk op www.delsey.com 
voor de complete collectie,
verkoopadressen en prijzen.

Nokia kiest 
voor Linux

Minuscuul multitalent
De Samsung VP-M110 camcorder is klein en fijn. Met een gewicht
van nog geen 150 gram, ziet het er weinig indrukwekkend uit, 
totdat we zijn functielijstje opnoemen: digitale camcorder, digitaal
fototoestel, MP3-speler, webcam, voicerecorder en opslag voor
data. De adviesverkoopprijs bedraagt 749 euro. 
Informatie: www.samsung.nl.

HET GOEDMAKERTJE
Zorg er met een geschikt presentje
voor dat het thuisfront altijd uitkijkt
naar uw thuiskomst.
• Nog niet in Nederland verkrijgbaar, maar wel via 

internet en in Londen, Marbella, Tokyo, New York, 
Los Angeles en San Juan, de nieuwe must-have 
tas: een Be&D. De lamsleren tassen zijn versierd 
met metalen nopjes en grote gespen en uitgevoerd 
in gevarieerde kleurencombinaties. De tot ver-
beelding sprekende modellen als Garbo Mini, 
Sofia Duffle en Crawford Cruise zijn al gespot 
aan de arm van Mena Suvari, Penelope Cruz 
en Paris Hilton. Informatie: www.beandd.com

• Acteur, regisseur en schrijver Edwin de Vries 
waagt zich na twee kinderboeken en diverse sce-
nario’s aan een roman. Zijn debuutroman Hélena 
vertelt het overrompelende verhaal van de veer-
tiger Maurits die tijdens een reis naar Italië met 
Hélena, het hondje van zijn zoon, de confrontatie 
met het verleden aangaat. Verschijnt in september 
bij Uitgeverij De Bezige Bij, ISBN 9023417968.
Informatie: www.debezigebij.nl

what’s new
STIJLVOLLE 
SCHRIJFWAREN
De kalfsleren organizers, schrijfmap-
pen, aktetassen en portemonnees van
het Italiaanse merk Gigliodoro zijn stuk
voor stuk handgemaakt. Klassiek
Italiaans design van hoogwaardige kwa-
liteit: dat bewijst het echtheidscertifi-
caat waar elk product van wordt voor-
zien. Gigliodoroproducten zijn alleen
verkrijgbaar in de betere speciaalzaken.
Of natuurlijk in hun eigen prestigieuze
showroom in Florence.

Showroom: Gigliodoro Pelletterie s.r.l.,
Via Don Lorenzo Perosi, 5, Florence.
Informatie: www.gigliodoro.it


