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2007. március 22. 17:55, Csütörtök - Berta Sándor

Ugyan a CeBIT már véget ért, azonban az idei hannoveri kiállításról nem hiányozhattak az
intelligens ruhákat gyártók cégek sem. A rendezık egy külön smartTextiles nevő, 250
négyzetméteres területet különítettek el a kiállítók számára.
A smartTextiles keretében a Lodenfrey nevő cég egy olyan bırnadrágot (pontos nevén Lodenfrey
MP3-Player-Interface-Lederhose) mutatott be, amely beépített vezérléssel rendelkezik a
hordozható zenelejátszók számára. A szomszédos standon egy sugárzásvédelemmel büszkélkedı
mobiltelefontáska volt látható, míg volt olyan cég, amelyik külön sprayt fejlesztett ki, a mobil
készülékekbıl származó elektroszmog közömbösítésére.
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Klikk a képekre a nagyobb változathoz
A smartTextiles Product of the Year Award kitüntetést idén a Mahoki hamburgi székhelyő
mobiltelefontáska-gyártó cégnek ítélték oda, nem érdemtelenül. A Mahoki care.e.packs ugyanis
nemcsak jól néz ki, de segít a készülékek által kibocsátott elektromágneses sugárzás levédésében
is. Mindezt az eBLOCKER nevő anyag teszi lehetıvé, amelyik a szakemberek szerint 99,99
százalékos védelmet nyújt. A táska megvétele elıtt ugyanakkor tudni kell, hogy a mobiltelefonok
rossz vétel esetén maximálisra növelik a teljesítményüket, így talán egyszerőbb lenne a készüléket
kikapcsolni, mint elzárni.
A bemutatott eszközök közül némileg kilógott sorból, hiszen nem intelligens ruha volt, hanem csak
egy kiegészítı a francia Clarins kozmetikai vállalat által kifejlesztett és a CeBIT-tel egyidejőleg
bemutatott Expertise 3P nevő spray. A flakonban lévı anyag a bırre fújva, megvédi a sejteket és a
felületet az elektromágneses hullámoktól és azok káros hatásaitól. Ezt a vállalat által hangzatosan
"Magnetic Defense Complex" névre keresztelt technológia teszi lehetıvé, ami kiszőri, illetve
semlegesíti az elektromágneses sugárzást. Az anyag alkotóeleme a Rhodiola Rosea nevő növény
és a Thermus Thermophilus nevő baktérium. Ezenkívül az összetevık között van a még AntiPollution Complex is, ami a hagyományos szmogtól véd meg bennünket.
Kapcsolódó cikkek
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Ügyviteli rendszerek - Dobozba zárt korlátok nélkül
Beszámoló, könyvelés, bér, pénztár, számlázás, raktárkészlet - , tárgyieszköz - megrendelés és
dokumentum kezelés, grafikus elemzések szoftveres megoldásai kiscégtõl a nagyvállalatig.

Hozzászólások

A témához csak regisztrált és bejelentkezett látogatók szólhatnak hozzá!
Bejelentkezéshez klikk ide
(Regisztráció a fórum nyitóoldalán)

tegnap 16:33 | válasz erre | #2

Skeez

"A flakonban lévı anyag a bırre fújva, megvédi a sejteket és a felületet az elektromágneses hullámoktól és azok káros hatásaitól."
Peeersze.. Én meg az Onedin Kenobi vagyok..
Sárkány ellen sárkányfő.
2007. márc. 23. 11:39 | válasz erre | #1

roliika

Szép /a csaj/ csak ezeknek a ruháknak nem látom értelmét. Ennyi erıvel a K
kabátom zsebébe is belerakhatom az MP3 lejáttszót, csak mielıtt kimosnám, azt ki is lehet venni. Miért jó ha bele van varrva?
Szar játék az élet de qwa jó a grafikja!
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