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arnasom llvar
upp dln jobbstart
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Känns det trögt att böria jobba igen efter
semestern? Här är greierna som kan mildra
smällen.
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Tryck på knappen i muggens öra och en liten propeller i botten av muggen rör om kaffet. Men den
tål inte maskindisk och ska inte nedsänkas i vatten. Pris 150 kronor.
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Enligt tillverkaren Gigabyte är deras bärbara
dator Xll den lättaste på planeten med sina
975 gram. Den är 16,5 millimeter tjock, tillverkad i kolfiber, har 4 GB internminne, 128
GB i lagringsutrymme och en 11,6-tumsskärm. Cirkapris: upp till 8300 kronor.
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Den kan också spela
upp tio olika forin-

spelade ljud, bland .!
arrnr# f3.rnl.å'tr.,
fågelsång
annat
och sjöbrus.
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Finns också i en
dyrare version
med ljusterapi-

funktion.
Pris: 1500
kronor.
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stabiliserad enhjuling. Föraren
står på Wå fotstöd och måste
siälv sköta stabiliteten i sidled.
Den väger 12 kilo octr har
handtag för att kunna bäras in
på kontoret. Räckvidden är 16
kilometer, vilket tar en timme.
Till skillnad från den tvåhjuliga
maskinen Segway kräver
Sohwheel en del träning att

ett

köra vingelfritt.
Pris: 12 000
kronor.
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Sugen pä att accelerera din löneutve
KTH:s vidareutbildningskurser ger dig garanterat
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All kunskap kräver uppdaterirg. Vilken

+{HLFU[?HTIBM
Stoppa locket i frysen så
håller lunchen sig fräsch
i rumstemperatur i cirka
sju timmar. Asken tål maskindisk, men locket ska inte stoppas i mikrovågs-
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nventist.com, sma rtasaker.se
dynamism.com. Ny Teknik
garanterar inte inköpsstäl lenas
leveranssäkerhet, priser el ler
kvalitet.
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bredda din kompetens. KrH erbjuder ett fler
vidareutbildningskurser for yrkesverksamma. Utb
som ger dig unika pluspoäng infor framtide:

ugnen. Pris: 150
kronor.

lnköpsställen:

kunskal

gå vidare i karriärenl Kanske har du ett behov
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Den internationella samtidsarkitektur
Orienteringskurs i samhällsbyggnad och ar

Nordisk arkitektur
Byggnadsrestaureringens historia och

t,

Architecture and Gender: Introducti<
Arkitekttävlingen: teori och professionell
Arkitektur for alla: användbarhet, delaktighet ocf
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Stads- och trafikplanering,

grundku

