
Norman BioSlimDisk 128 Mb

USB memory sticks zijn er in vele 

maten en soorten, dus waarom er 

hier aandacht aan besteden? Wel, 

ik kwam deze tegen die middels 

een vingerafdruk toegang geeft 

tot de op de USB stick opgesla-

gen gegevens.

Als je de stick voor de eerste keer 

aansluit, dien je met vijf verschil-

lende vingers het detectievlak aan 

te raken. Elke vingerafdruk wordt 

nu in de stick opgeslagen. Alleen 

met één van deze vingerafdruk-

ken wordt de stick vrijgegeven 

voor gebruik. Het detecteren en 

opslaan van de vingerafdruk ge-

schied geheel autonoom door de 

stick zelf en is dus niet middels 

software vanuit de pc te beïnvloe-

den. Al met al een zekere manier 

om gegevens op te slaan en te 

beschermen. Hierbij denk ik dan 

onder meer aan wachtwoorden, 

pgp-keys met bijbehorende pas-

sphrase en pincodes.

De stick werkt onder Windows, 

MacOS en Linux. Alleen voor Win-

dows 98 is een aparte driver no-

dig. De leverancier geeft aan dat 

zowel lezen als schrijven geschiedt 

met een snelheid van 900 Kb/Sec. 

De USB 1.1 stick is leverbaar van 

32Mb tot 256Mb.

Gadgets

Disc Stakka

Er komt een moment dat je zo-

veel cd’s en dvd’s op diverse plek-

ken heb liggen, al dan niet in een 

doosje, dat je het overzicht defini-

tief hebt verloren. Opruimen, or-

ganiseren en catalogiseren is dan 

het devies. Dus je schaft je wat 

mappen aan waar er een redelijk 

aantal in gaan. Het geheel catalo-

giseer je dan met WhereIsIt. 

Op zich een werkbare oplossing, 

maar kan dat niet geautomati-

seerd? Zekers, en daar komt Disc 

Stakka om de hoek kijken. Het is 

een kunststof box van 35 cm in het 

vierkant en 17 cm hoog. Na instal-

latie van de Windows software sluit 

Sonic Mobil 300

De meeste laptops zijn voorzien 

van een paar luidsprekers. Het ge-

luid dat hiermee wordt geprodu-

ceerd is nu niet bepaald geschikt 

om langdurig muziek mee te be-

luisteren. Dit is ook door Hama on-

derkend, en zij hebben de Sonic 

Mobil 300 op de markt gebracht. 

Het is een 2.1 speakersysteem. 

Ondanks dat het slechts een door-

snede van 11 cm heeft, komt er 

toch een knap stukje geluid uit 

voort. Ook de subwoofer spreekt 

een aardig woordje mee. Het ge-

heel wordt via een USB connec-

tor aangesloten. Een driver is niet 

nodig, aansluiten en spelen maar. 

Het speakersysteem is bruikbaar 

onder Windows 9.x, 2k en XP. 

Eveneens kun je het onder MacOS 

9 & X gebruiken. Kwa vermogen 

moet je er niet veel van verwach-

ten, daar er slechts 2 x 1,2 watt 

(sinus) wordt geleverd.

Een klein en compact hebbe-

dingetje en de 

prijs van 40 

euro is 

niet on-

overko-

melijk.

je deze via een USB-kabel aan op 

je computer. Aan de voorzijde be-

vindt zich een sleuf waar je de cd 

kunt invoeren. Zodra je dit doet, 

wordt de cd ingeslikt en verschijnt 

er een requester waar je naam en 

type van de cd of dvd kunt invul-

len. Wil je een overzicht van alle di-

rectories en files toevoegen, dan 

komt de cd weer naar buiten en 

dien je deze in je cd/dvd-drive te 

plaatsen. Vervolgens stop je de cd 

weer in de Stakka. 

De software biedt een uitgebreide 

zoekfunctie en afhankelijk van het 

zoekresultaat wordt de gewenste 

cd uit de Stakka naar buiten ge-

schoven. In een explorer venster is 

te zien welke cd’s zich in de Stak-

ka bevinden en welke niet. Op de 

achtergrond wordt dit in een da-

tabase bijgehouden. De Stakka 

biedt plaats aan 100 cd’s en als 

dat nog niet genoeg is kun je er 5 

boven op elkaar stapelen.

Het is een heel mooi product, al-

leen de prijs van € 149 houdt mij 

voorlopig tegen.

www.whereisit-soft.com
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