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Ich stoisko na London Design 
Festival od razu przyciągnęło 
naszą uwagę. Teenage 
Engineering to szwedzka firma 
z siedzibą w Sztokholmie.  
Jej flagowym produktem jest 
syntezator i sampler OP-1, 
jednak nas zainteresowały 
tańsze, kieszonkowe syntezatory 
z linii PO, stworzone w ramach 
współpracy ze szwedzką marką 
ubraniową Cheap Monday. 
Choć na pierwszy rzut oka 
przypominają kalkulator, można 
z ich pomocą z powodzeniem 
komponować muzykę 
elektroniczną.

Twórcy telefonu MP01 
szwajcarskiej firmy Punkt 
uznali, że telefon ma służyć 
do dzwonienia, SMS-owania 
i niczego więcej. Urządzenie 
ma uchronić nas przed brakiem 
koncentracji spowodowanym 
ciągłymi notyfikacjami. Odstrasza 
jedynie cena – 300 euro za 
urządzenie, które robi tak niewiele, 
wyłożą zapewne tylko najwięksi 
entuzjaści dizajnu MP01. Reszta 
w poszukiwaniu wewnętrznego 
spokoju po prostu wyłączy 
notyfikacje w iPhonie lub wyszpera 
starą Nokię z szuflady.

Czy whisky, która poleci w kosmos, 
będzie smakować inaczej? To pytanie 
zadali sobie pracownicy gorzelni 
Ardbeg, wysyłając próbki trunku na 
Międzynarodową Stację Kosmiczną. 
We wrześniu 2014 r., po czteroletnim 
pobycie w kosmosie, szczęśliwie 
wróciły na Ziemię. Okazało się, że 
smak whisky faktycznie się zmienił, 
bo jej obecność na orbicie zmieniła 
proporcje kwasów i innych składników 
trunku.

Dźwięki z kalkulatora 
www.teenageengineering.com

Telefon do dzwonienia 
www.punkt.ch

Dojrzewanie w kosmosie 
www.ardbeg.com/ardbeg/ardbeg-in-space

Dotknij, żeby podgłośnić 
www.beoplay.com

Przestrzeń dzięki kuli 
www.audioimmersion.pl

Bezprzewodowy głośnik Bang & Olufsen BeoPlay 
A6 z nietypowym systemem kontroli. Obsługuje 
się go, dotykając górnej krawędzi jego obudowy. 
Żeby podgłośnić muzykę, wystarczy przeciągnąć 
ręką w prawo, a żeby zatrzymać odtwarzanie, 
należy przytrzymać palec w centralnym punkcie. 
Urządzenie pokryto materiałem pochodzącym od 
firmy Kvadrat – czołowego producenta tekstyliów 
wysokiej jakości.

Może się niedługo okazać, że do rejestracji dźwięku 
przestrzennego nie będziemy wcale potrzebować 
wielu mikrofonów. Audioimmersion to jedno 
urządzenie w kształcie kuli, które pozwala nagrywać 
dźwięk wysokiej jakości pochodzący z wielu źródeł. 
Po nagraniu można oddzielić poszczególne źródła 
dźwięku. Urządzenie zostało opracowane przez 
dr. Tomasza Żernickiego i dofinansowane przez 
Narodowe Centrum Badań Rozwoju.

Na hoverboardzie nie pojedziesz

Na mocy ustawy z 1835 r. nie można korzystać 
z hoverboardów w miejscach publicznych na terenie 
Wielkiej Brytanii. Czym jest hoverboard? W dużym 
uproszczeniu to Segway bez kierownicy. Urządzenie 
napędzane jest silnikiem elektrycznym, a steruje się 
nim, balansując ciałem. Prawo sprzed 180 lat zakazuje 
używania pojazdów zmechanizowanych na chodnikach, 
a do takich zalicza się m.in. hoverboard. Nie można także 
poruszać się nimi po drogach publicznych, bo musiałyby 
być zarejestrowane, a ich właściciele ubezpieczeni. Mimo 
to urządzenia cieszą się coraz większą popularnością 
z uwagi na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.


