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 MINI MOBILE ROBOTIC PRINTER 
Veel apparaten werden de afgelopen jaren al mobiel. Maar een printer bleef een groot, 
log ding. Binnenkort wordt het eindelijk mogelijk om mobiel te printen. Leg dit apparaatje, 
dat makkelijk in een tas past, op een vel papier en het tovert letters en afbeeldingen 
tevoorschijn. The Mini Mobile Robotic Printer is draagbaar en volledig draadloos.
Via Bluetooth is het printertje eenvoudig te verbinden met laptops, computers, tablets 
en smartphones. Het apparaat print op normaal A4-papier en doet ruim een minuut over 
een pagina. Het werd bedacht door Tuvia Elbaum toen hij nog studeerde aan het Jerusa-
lem College of Technology. Het printertje is ontzettend handig, maar wie er gebruik van 
wil maken, moet nog wel even geduld hebben want hij is leverbaar vanaf januari 2015. De 
prijs is nog onbekend, maar waarschijnlijk meer dan tweehonderd dollar. 
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 iSKETCHNOTE 

Even snel een tekening of krabbeltje maken gaat nog altijd veel makkelijker op een papiertje 
dan op een tablet. Maar niet voor lang. Het Franse bedrijf ISKN Team ontwikkelt een slimme 
cover voor iPads. Het hoesje maakt via bluetooth verbinding met een tablet en  werkt samen 
met een speciale pen. Een magneetring zorgt ervoor dat alle bewegingen worden herkend. 
Leg een papiertje op deze iSketchnote en schrijf er met de pen op. Vervolgens verschijnt 
de krabbel of tekening op de tablet. Met name tijdens vergaderingen en in klaslokalen is de 
iSketchnote volgens de uitvinders geschikt om eenvoudig even wat op het digitale notitieblok 
te schrijven of te tekenen. De hoes is ook zonder iPad te gebruiken; zodra je de tablet weer 
aansluit, worden je notities gesynchroniseerd. Je hoeft dus niet bang te zijn om je aanteke-
ningen te verliezen. De iSketchnote is binnenkort te koop voor circa 140 euro.

 CACOON 

Ondernemer en ontwerper Nick 
McDonald lag in Mexico onder 

een boom en keek naar vogelnes-
ten in de vorm van een druppel. 

Op die manier zou je een hangmat 
moeten maken, dacht hij. Niet 

veel later maakte hij de Cacoon, 
een tentachtige hangmat in de 

vorm van een druppel, die blijft 
hangen aan slechts één enkele 

tak. De hangmat bestaat uit 
aluminium buizen en katoen. 
Hij testte de Cacoon bij een 

kuuroord in Engeland, waar veel 
gasten hem mee naar huis wilden 

nemen. Er is onder andere een 
tweepersoonsversie en één voor 
kinderen. De hangmat is te koop 
vanaf 199 euro, maar McDonald 
hoopt ze vooral aan kuuroorden 

en hotels te verkopen.

 BONAVERDE 
De Berlijnse ondernemer Hans Stier is 
helemaal gek van koffie. Maar liefst 
twee liter drinkt hij dagelijks. Het 
maakte hem nieuwsgierig naar de her-
komst van de bonen. Stier ontdekte 
dat het luttele maanden duurt voordat 
de bonen van de boer bij koffiedrinkers 
terecht komen. Dat kan eenvoudiger, 
dacht hij. De ondernemer maakte 
daarom een koffiezetapparaat dat niet 
 alleen de bonen maalt, maar ze ook zelf 
roostert. Verser word je koffie niet. In 
de Verenigde Staten is zelf bonen roos-
teren overigens al populair onder een 
kleine groep fanatiekelingen. 
Ook voor de boeren zijn er voordelen, 
volgens de Duitser. Zij zijn niet meer 
afhankelijk van allerlei tussenhande-
laren of winkeliers en kunnen dus een 
betere prijs krijgen. Stier gaat namelijk 
ook een soort marktplaats op zetten. 
Daarop kunnen boeren en koffiedrin-
kers elkaar vinden en deals sluiten. 
Het apparaat gaat rond de driehonderd 
euro kosten en komt later dit jaar op 
de markt.
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GESP T
Inspiratie stopt niet 
bij de landsgrenzen. 
Briljante business- 
ideeën van over de 
hele wereld.

 Robert Visscher

 3.24 min.

 MAX VIRTUAL 

Via de botten in je hoofd naar muziek luisteren. Dat kan dankzij het 
petje Cynaps. De cap werkt niet met speakers, maar via ‘bone con-
duction’. De muziek gaat via de botten in je hoofd naar het binnenoor. 
Daardoor hoor je het geluid net zoals bij oordopjes, met als grote 
voordeel dat je niet helemaal afgesloten bent van de buitenwereld, 
dus de geluiden om je heen hoor je ook nog. Dat is handig wanneer 
je de cap op de fiets gebruikt, zodat je toch brommers en auto’s 
aan hoort komen. Ook is het mogelijk om Cynaps te gebruiken om 
handsfree te bellen of te gamen. Dan heb je ook geen last van een 
oncomfortabele, drukkende koptelefoon. Het petje is eenvoudig via 
bluetooth te koppelen aan een smartphone. Prijs: 57 euro.
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