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toch met de cijfertjes in de weer 

zijn: nog een aantal over de con-

centratie van negatief geladen io-

nen:

In het bos: 

50.000 per kubieke centimeter

Bij de zee: 

5000 per kubieke centimeter

Op het platteland: 

1500 per kubieke centimeter

De meeste kantoren: 

50 per kubieke centimeter

Natuurlijk zijn er ook grote pro-

fessionele luchtverfrissers die op 

deze basis werken, maar dit is een 

klein en handig device dat je over-

al, waar een usb-poort is, kunt ge-

bruiken.

EPI585 USB port Ionizer 

Als beheerder heb je het niet altijd 

voor het kiezen wat betreft de om-

geving waarin je werkt. Soms zit je 

in een bedompt kantoor, dan weer 

in een serverruimte. Om nu toch 

het klimaat in je directe omgeving 

te kunnen beïnvloeden, komt de 

EPI585 Ionizer je te hulp. Plaats 

deze in de usb-poort en de lucht 

zal verfrissender aanvoelen. Het 

device zorgt voor een concentra-

tie van 10 miljoen negatief gela-

den ionen per kubieke centimeter. 

Dat lijkt me goed te merken daar 

je als mens in staat bent om con-

centraties van 1000 ionen per ku-

bieke centimeter waar te nemen. 

Je merkt het bijvoorbeeld als het 

net flink heeft geregend en liefst 

in combinatie met onweer. Als ne-

venproduct wordt ozon geprodu-

ceerd en met een concentratie van 

0.049 ppm bevindt zich dit onder 

de norm van 0.100 zoals die door 

het WHO is vastgesteld. En nu we 

Air Flo Mouse

Het is nog wat vroeg in het seizoen 

om je nu al voor te bereiden op de 

zomer die komen gaat, maar niet 

iedereen mag zich het genoegen 

smaken om over een eigen airco 

te beschikken. Het is de verwach-

ting dat de zomer zich ook dit jaar 

weer van zijn warmste kant zal la-

ten zien. En wat is dan prettiger 

om een muis te hebben die voor-

zien is van luchtkoeling.

De muis is, zowel aan de boven- 

als zijkant, voorzien van gaatjes 

waardoor de verkoelende lucht 

naar buiten komt. Dit resulteert in 

een minder zweterig en plakkerig 

gevoel dat andere 

muizen wel willen 

veroorzaken. Natuurlijk 

is de muis voorzien van een op-

tische sensor, een scrollwheel en 

twee knoppen. Om het geheel 

compleet te maken, zijn de boven- 

en zijkant voorzien van een rub-

berlaag voor een optimale grip. 

De muis is uni-sex, wat wil zeg-

gen dat links- en rechtshandigen 

de muis met even veel plezier kun-

nen gebruiken.

WiFi Signal Locator 

Meer en meer devices worden 

voorzien van WiFi. En dan heb ik 

het niet alleen over laptops, maar 

ook music en video centers en 

VoIP-telefoons. Als echte gek ga 

je dan op zoek naar een gadget 

om vast te stellen of je WiFi kunt 

detecteren op de plek waar jij je 

op dat moment bevindt. Ik kwam 

uit bij de Mobil Edge WiFi 

Signal Locator. Dit is een 

device ter grootte van een 

luciferdoosje.

Het is geschikt om 802.11B- en G-

netwerken mee waar te nemen. 

Middels 4 leds wordt de sterkte 

van het signaal weer gegeven. 

Daar WiFi in hetzelfde spectrum 

zit als magnetrons en dect-te-

lefoons, geven andere detecto-

ren niet altijd de juiste informatie 

weer. Dit gadget is dusdanig van 

kwaliteit dat alleen WiFi-signaal 

wordt gedetecteerd en weerge-

geven. Het gadget is vervaardigd 

van kunststof en is daarnaast klein 

en licht genoeg om aan je sleutel-

bos te hangen.
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