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 I marchhøjde
Fasten seatbelt-skiltet er slukket, kaptajnen har slået autopiloten til. Du er klemt inde på midterste række 
med ondt i ryggen og susen for ørene. Misundeligt kigger du på din sidemand, der ser ud til at nyde turen. 
Han præsenterer sig som Jakob Herold, design- og gadgetekspert fra Danmark. 

1. FILMBRILLEN 
Skulle du mod forventning ikke 
finde noget, som fanger din 
interesse på flyets infotainment-
system, kan du jo altid ty til den 
nye HD-komabrille fra tyske 
Zeiss. Videobrillen, som kan 
vise film i op til 1080p, sva-
rende til at sidde to meter fra en 
40” fladskærm, kan ligeledes 
vise 3D-film.
Ca. 5.000 kr.
easy-entertain.com 

2. KUFFERTMÆRKE
Hvorfor skal bagage-tags være 
kedelige? De nye Luggage 
Tags fra Moleskine bryder 
med anonymiteten og fås i fire 
forskellige nuancer. De vil helt 
sikkert hjælpe dig til at finde din 
kuffert i mængden, når slaget 
skal stå ved transportbåndet i 
ankomsthallen.
85 kr.
moleskine.dk

3. EN OVER NAKKEN 
Danske Restahead har udviklet 
et alternativ til den oppustelige 
badering, de fleste af os bru-
ger i håbet om at få nattesøvn 
i et lodret flysæde. Restahead 
er en fleksibel og føjelig nakke-
støtte, som nænsomt støtter 
og aflaster dine nakkemuskler, 
så man, selv i det mest ukom-
fortable monkey class-sæde, 
faktisk har en reel chance for 
at få lidt søvn.  
269 kr.
restahead.com

4. LÆSELAMPE
Er du medlem af den efterhån-
den eksklusive og eksotiske 
klub, som forstår at betjene 
den ikke-elektroniske udgave 
af romaner og tidsskrifter, vil 
du elske den elegante clip-
on læselampe fra Moleskine. 
Lampen, som oplades via USB, 
monteres let på bogens omslag, 
hvilket kaster et behageligt og 
diskret lys over din lekture, selv 
ud på de små timer.
160 kr.
moleskine.dk

5. EN VEN PÅ REJSEN
Australske Bellroy har udviklet 
en tegnebog til den flyrejsende 
globetrotter. Travel Wallet har 
en speciel lomme til dit pas, en 
sektion til dine primære kredit-
kort, en minipen, en lomme til 
dine rejsedokumenter, rum til 
pengesedler samt fire diskret 
placerede lommer til ekstra 
plastickort. 
700 kr. (plus forsendelse).
bellroy.com

Han præsenterer sig som Jakob Herold, design- og gadgetekspert fra Danmark. 
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Du knokler på jobbet, og fritiden er overtegnet med aftaler og aktiviteter, 
så selvfølgelig kan du heller ikke sidde stille på ferien. Jakob Herold har 
fundet det rette udstyr til stranden, bilferien, cykelturen og den lange van-
dring ind i vildmarken. 
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6. LETTE FØDDER 
Med de 70 gram lette barefoot-
sko i håndbagagen kan du roligt 
afmontere dine normale sko og 
sige goddag til den behagelige 
følelse af at gå næsten barfodet 
rundt. I løbet af de første 5-15 
minutter tilpasser 360 Ninja 
Toe sig til din fod. Nyd resten af 
flyveturen uden at bekymre dig 
om hævede fødder og andet 
ubehag.
Ca. 350 kr.
zemgear.com

7. RODEHOVED
Pladsen er trang, og du kender 
sikkert alt for godt det rod, der 
møder dig, når tasken med din 
vognpark af uundværlige gad-
gets lukkes op. Med Grid-It får 
du orden i kaos, da det sirlige 
system af elastiske remme nemt 
fikserer alt fra solbriller, toiletsa-
ger, smartphone og kamera til 
opladere, armbåndsure og pas. 
Wrap-modellen har endda plads 
til en bærbar computer.
Ca. 300 kr.
cocooninnovations.com

8. SOLKRAFT
Den elegante solcelle-oplader 
kan monteres på det nærmeste 
vindue og vil herefter agere 
øko-kraftværk for dine gadgets. 
Laderen måler 11 x 11 cm, 
indeholder et 1.300 mAh litium-
batteri og er monteret med et 
standard USB-udtag. Fås i sølv, 
grøn og mørkeblå.
489 kr.
xddesign.eu

9. STILHED 
Noise Canceling hovedtele-
foner er en god investering til 
de lange flyveture. Den nye 
Ultrafocus 8000-model fra 
amerikanske Polk Audio er et 
godt bud på en støjdæmper. 
Hovedtelefonen tager kampen 
op med de populære Beats 
by Dre og har fuld integration 
til iPhone samt en talk-knap, 
som giver dig mulighed for at 
slå støjdæmpningen fra om 
nødvendigt.   
Ca. 2.000 kr.
polkaudio.com/headphones/
ultrafocus

10. I SIDSTE ØJEBLIK
Det kan godt være, at du har 
fyldt håndbagagen til randen 
med gadgets og underholdning 
til flyveturen. Men hvad hjælper 
det, hvis du ikke når dit fly. Med 
Scootcase fra schweiziske 
Micro Mobility Systems er du 
på den sikre side. Er du sent på 
den, folder du blot det indbyg-
gede løbehjul ud, og så er det 
af sted mod gaten. 
Ca. 2.200 kr.
micro.ms
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