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Gadgets
Targus Mobile Data Sync USB Cable
seconden in beslag neemt, terwijl het ruim 75
seconden kost om het van de Mac naar de pc te
kopiëren. Targus zelf geeft een maximum van
480 MBit/s op.
De software maakt ook read-only mode mogelijk, zodat je niet per ongeluk al je bestanden
kunt verwijderen. Door de kabel op twee pc’s
aan te sluiten kun je ook folders synchroniseren. De kabel is Vista ready en voor de diehards
zijn er drivers voor Windows 98 op de site van
Via de nieuwsbrief van de NGN (Netwerk Gebruikersgroep Nederland) kwam ik achter het

Targus te downloaden.
De kabel heeft een lengte van anderhalve

bestaan van Mobile Data Sync Cable. Nu zijn er

meter. Naast de papieren handleiding wordt ook

meer van dit soort producten op de markt en

een opbergtasje meegeleverd. Targus heeft de

waarom dan nu deze hier bespreken? De reden

kabel met een sympathieke prijs van 35 euro

is heel simpel, net zoals de anderen kun je met

bedacht.

deze kabel prachtig data tussen twee pc’s heen
en weer schuiven. Het grote pluspunt is wel dat
je met deze kabel ook data tussen een pc en een
Apple Mac heen en weer kunt schuiven.
Na de kabel te hebben bevrijd uit de plastic
verpakking was deze snel in een vrije usb-poort
van de Mac en een pc gestoken. De kabel heeft

USB Missile Launcher

zelf de benodigde software aan boord die middels een fake cd-romdrive wordt aangeboden.

projectielen en een vel met daarop een roos is

Wel kostte het me een paar reboots op de pc

te vinden. De installatie van de software, helaas

voordat de kabel goed werd herkend. Maar

alleen voor Windows XP, is kinderlijk eenvoudig.
Vervolgens begint de pret. Allereerst even

daarna kon ik zowel op de pc als de mac de

reset van de Missile Launcher om deze te kali-

software opstarten.
Opvallend is dat het kopiëren van een folder

breren en dan is het drukken op de rode knop.

van 456 Mb aan data, van de pc naar de Mac 39

Met veel lawaai, de bekende alarmtoeter, wordt
de schietdruk opgebouwd en het schuimrubberen projectiel met een luide knal weggeschoten. Afhankelijk van de hellingshoek komt het
Dit is een gadget waar ik reikhalzend naar heb

projectiel tussen twee en zes meter verder weer

uitgekeken. Het is eentje die nergens toe dient,

neer.

alleen ter ontspanning en vermaak. Ideaal om

Voor wie in het geniep een familielid of

mee te nemen naar je werkplek en tijdens de

kamergenoot eens wil beschieten, kunnen alle

pauze je kantoorgenoten mee bezig te houden.

geluidseffecten eenvoudig worden uitgescha-

Een collega van mij dacht dat ook, en dus kon ik

keld. Ik heb er met erg veel plezier mee gespeeld

er een weekje mee spelen.

en voor een kleine 40 euro staat de Missile

De Missile Launcher is verpakt in een grote
schreeuwerige doos, waarin eveneens een cd

Launcher ook bij jou op het bureau (of die van je
collega).

met de benodigde software en handleiding, drie
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