
Millennium Computer

Tijdens de zomervakantie kwam 

ik terecht in een supermarkt. Na 

daar enigszins verveeld te heb-

ben rondgedwaald, viel mijn 

oog op de Millennium Compu-

ter. Het ding was verpakt in een 

beetje schreeuwerige, aandacht-

trekkende verpakking. Dus voor 

€2,99 nam ik het laatste exem-

plaar uit de winkel mee. En nu ligt 

het dan voor me.

Vlug twee penlites er in en ge-

lijk word ik met een computer-

muziekje welkom geheten. Over 

het lcd-schermpje scrollt onder-

tussen een stukje reclame van 

beneden naar boven. Aan beide 

kanten naast het display wordt 

met icoontjes de boel opge-

smukt en de kreet Mirada Win-

dows maakt het compleet.

Met de gele muisknop kun je kie-

zen uit een 14-tal spelletjes. Het 

keyboard bevat naast de aan/uit- 

en reset- de start/pauze-knop. 

Dus snel car racing geselecteerd. 

Alleen slaat dan het noodlot toe. 

Alle knoppen doen het behal-

ve de start/pauze-knop! Einde 

speelplezier. Tja, dan komt het 

icoontje Quality Product wel een 

beetje voorbarig over.

AM Scan Radio

Al jaren staat dit kleinood bij mij 

op de plank. Het was een van de 

eerste gadgets die ik ooit kocht, 

eigenlijk is het niet meer dan een 

radio in de vorm van een pc. Wat 

mij destijds, en nu ik er weer even 

mee zit te spelen opnieuw aan-

sprak, was de afstemming op 

een bepaald kanaal. Niet via zo’n 

priegelig potentiometertje wat 

destijds gemeengoed was, maar 

gewoon met een tweetal druk-

knoppen die zich in de muis be-

vinden. De linker knop start het 

scannen van de AM-band tot een 

zender is gevonden en nogmaals 

drukken geeft het volgende ka-

naal. En de rechter om de zaak te 

resetten. Ik heb geen idee of dit 

gadget nog te koop is en zie dit 

dan ook meer als een leuk stuk-

je antiek.
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Robo Maxx

Stofzuigen is niet direct een van 

mijn favoriete huishoudelijke ta-

ken. Nu bestaat er al geruime tijd 

een robotstofzuiger genaamd 

Roomba. Dus toen een collega 

deze demonstreerde was ik ge-

lijk verkocht, totdat hij de prijs 

noemde, maar liefst €350 en dat 

was mij wel wat te gortig. Geluk-

kig heeft Conrad ook een robot-

stofzuiger in het assortiment en 

die kun je voor €69,95 thuis het 

werk laten doen.

De Robo Maxx bevat een zwa-

re accu die je eerst zes uur moet 

opladen. Zodra je de stofzui-

ger aanzet, begint deze gelijk 

en rijdt volgens een ingebouwd 

patroon door de kamer. Boven 

op de Robo Maxx kun je kiezen 

uit drie kamergroottes, namelijk 

12, 20 en 30 m2. Zodra de stof-

zuiger tegen een voorwerp aan-

rijdt, wordt dit gedetecteerd en 

gaat Robo in een andere richting 

verder. Het zwenkwiel aan de on-

derzijde is op twee hoogtes in te 

stellen zodat diverse soorten ta-

pijt door de stofzuiger onder han-

den kunnen worden genomen. 

Meegeleverd worden een drietal 

borstels voor hard en zacht tapijt 

en voor laminaat.

De Robo Maxx levert een rede-

lijk goed resultaat, maar kan door 

z’n vorm helaas niet in alle hoe-

ken komen. De opvangcontainer 

voor het vuil en stof had wel iets 

groter gemogen. Desondanks 

blijft Robo Maxx een welkome 

aanvulling met een sympathie-

ke prijs.

Spinoza in de 
 Groningse UB
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