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צילומים יח"צ

מתחממים
וסט לנשים

לפעמים, כשקר בחוץ, 
מתחשק לנו ללבוש את 

כל הארון לפני שאנו 
יוצאות מהבית, בעיקר אם 
מדובר בטיול ארוך בשטח, 

אבל סגנון השכבות 
אינו תמיד אופנתי ויפה 

ולעתים אף מסורבל מדי 
לפעילות. וסט סופטשל 
מתוצרת חברת מרמוט 

)Marmot( האמריקאית 
הוא פתרון טוב לנשים 

שיוצאות לפעילות בשטח, 
לטיולים חורפיים ואפילו 

סתם ליומיום. הווסט עשוי 
מבד אלסטי, מגן מפני 

רוחות חזקות ואטום למים. 
נוסף על כך, יש לווסט 

מראה אופנתי והוא מעוטר 
בצווארון פרווה מפנק. 

להשיג ברשת 
 "למטייל", מחיר:

 700 שקל

גולשים
גוגלס למשקפופרים

גולשי סקי וסנובורד יודעים בוודאי שאחד המוצרים ההכרחיים לגלישה הוא "גוגלס" 
)Goggles, משקפי סקי( איכותיים ואטומים. אבל מה עושים מרכיבי משקפיים? עדשות 

 Eyecom מגע זה פתרון אחד, אבל עכשיו יש גם אפשרות נוספת - גוגלס מדגם
Maschara שמתלבשים על מסגרת משקפי הראייה ומאפשרים גלישה איתם. הגוגלס 

גמישים ובעלי רצועה הניתנת לכיוון, כך שאפשר להתאימם בצורה נוחה ומדויקת לפנים 
ולקסדה. כמו כן הם מתאימים לכל מזג אוויר, והעדשה שלהם מספקת מאה אחוז הגנה 

מפני קרני UV ובנויה בטכנולוגיה ייחודית המונעת הצטברות אדים בזמן הגלישה. 
להשיג ב"למטייל שלג", מחיר: 629 שקל

מטיילים
תיק למקצוענים

טיול תרמילאים בחו"ל או אפילו טיול שטח ארוך בארץ דורשים תיק איכותי, 
פונקציונלי, קל ונוח. תיק הטיולים "אולימפוס" של חברת שוגון הוא תיק טיולים 
למקצוענים על כל המשתמע מכך. לתיק ששוקל 1.76 קילוגרם בלבד נפח כולל 
של 45 ליטר, והוא כולל תא מרכזי וגדול, שני כיסים בחזית, תא תחתון המופרד 

במחיצה פנימית מהתא העליון, שני כיסי צד גדולים, כתפיות מרופדות, ידית 
אחיזה, פתיחת מזוודה נוחה, תא פנימי לשקית שתייה ויציאה לקשית, מחזירי 

אור בחזית, כיסוי גשם אינטגרלי, רצועות מותן וחזה לחלוקת עומס נכונה 
ומערכת גב מתכווננת, מרופדת ומנדפת זיעה להפחתת עומס על הגב. 

להשיג ב: www.shugon.com או בחנות החברה )רחוב השקמה 19, אזור 
התעשייה אזור(, מחיר: 318 שקל

משתפים
מקרן כיס

בנסיעות עסקים, בפגישות מחוץ למשרד או אפילו 
סתם במפגש חברתי אנו מעוניינים לפעמים לשתף את 

מכרינו בתמונות, בסרטים או בקבצים דיגיטליים. מקרן 
הכיס הקומפקטי החדש PicoPix של חברת פיליפס 

מדגם PPX2340 מאפשר שיתוף של כל אלה ישירות 
מהסמארטפון וממגוון מכשירים תומכים - מצלמה 

 דיגיטלית, דיסק און קי, מחשב PC, מחשב נייד 
וטאבלט  - בעזרת חיבור USB. הקבצים מוקרנים 

מהמכשיר על קיר בגודל של עד מטר וחצי באיכות 
גבוהה במיוחד בזכות טכנולוגיית לד מתקדמת. המקרן 

מגיע עם תיק נשיאה וכבל אודיו־וידיאו, משקלו 130 
גרם וגודלו 96.7X54X22 מילימטר. 

 להשיג ברשתות באג ואייבורי ובאתר 
www.bconnect.co.il ואצל המשווקים המורשים 

בישראל, מחיר: 1,799 שקל

מדייקים
שעון לווייני

נסיעות למחוזות רחוקים 
מאלצות אותנו לדלג בין 

אזורי זמן שונים. שעון היד 
הלווייני של G-Shock )דגם 

GPW-1000( מבית קסיו 
מכוון את השעה בעצמו לפי 

המיקום המדויק של העונד אותו, 
כולל התייחסות לשעון קיץ או 

 GPS Hybrid חורף. זאת בזכות מערכת
Wave Ceptor המאפשרת קבלת אותות לווייניים 

משישה משדרי רדיו שונים בעולם בו־זמנית. 
השעון חזק וחסין מאוד: הוא עמיד בנפילות, בזעזועים, 

בשריטות ומכות, בסיבובים צנטריפוגליים, במים עד 200 
מטר וכן בסביבה בעלת כוחות מגנטיים חזקים העלולים 
לשבש פעולות של מכשירים אלקטרוניים. יש לו יכולת 

טעינה סולארית בעת חשיפה לאור, מערכת כיול מחוגים 
אוטומטית וכן שעון מחוגים משני, המראה את 

השעה באזור זמן נוסף לבחירה מתוך 27 אזורי 
 זמן שונים בעולם. להשיג בצבעים: 

שחור-כחול, שחור-כתום ושחור חלק.
להשיג ב: קאמבק - קיריון, קריית ביאליק; 

צ'פלין, קניון מול הים, אילת; ה. שטרן, 
דיוטי פרי נתב"ג. מחיר: 5,145 שקל 


