nº. 24
ano 7

gafisa way
edição 24 - ano 7

antes e depois

Revista

gafisa Way

Casal ganha uma
cozinha ampla e
moderna, totalmente
reformulada

distribuição gratuita. proibida a venda.

www.gafisa.com.br

Piscina
na

cobertura

Área de lazer com living
despojado é o ponto alto deste
apartamento paulistano da Gafisa

Ambientes quartos lindos e coloridos que as crianças vão adorar

Porteiro esperto Alguém está batendo à porta e você não quer nem se

levantar do sofá para ver quem é? Por isso, e também por segurança, a campainha
Wi-Fi Doorbot mostra no seu celular quem está do lado de fora. Se você estiver
viajando, também pode avisar o visitante, pelo telefone direto para o porteiro, que
não está em casa. US$ 189, em secure.christiestreet.com

Falante na parede
Um dos baratos da Bang & Olufsen é
colocar caixas de som fantásticas em
lugares inesperados. Então, por que não
embutir algumas na parede? O Beolab
15 vem acompanhado de subwoofer e
amplificador, tudo devidamente instalado entre os tijolos. US$ 4.595, sob
encomenda, na Bang & Olufsen

Fogão touch screen

O Gorenje iChef+ é um módulo
para fogão que ensina e aprende
a cozinhar. Ele mostra como
fazer uma série de pratos,
ajusta a temperatura de
acordo com a receita
escolhida e ainda programa
o tempo de preparo.
Além disso, memoriza
os métodos que você
cria. Disponível na
Europa, com preço sob
consulta, em www.
gorenjegroup.com

Som na caixa

Este retângulo de aço não é uma peça
montada com Lego, e sim um alto-falante
sem fio de primeira para quem deseja ter
um som potente e economizar espaço. A
textura na grade do Jawbone Big Jambox
não é só estética. Ela serve para propagar
frequências graves. A bateria dura 15 horas
e ainda tem viva-voz para o celular.
US$ 299,95 (Apple Store)
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Ligações
em 360 graus

vários telefones
têm viva-voz. Mas
dificilmente um
deles tem altofalante que joga o
áudio para todos os
lados com qualidade
e um design tão
bacana quanto o do
UrbanHello para se
falar em casa. Prévenda por US$ 85, em
urbanhello.com

Para ler antes de dormir

Colocar uma página de livro do jeito que ela é num equipamento eletrônico sempre foi o objetivo dos e-readers.
Ok, eles já chegam bem perto. E o Kobo Glo, da
Livraria Cultura, tem algo que nenhum papel tem: tela touch screen e iluminação
própria para leitura no escuro.
R$ 449, na Livraria Cultura
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TV de tela curva
Há cerca de dez anos, seu
sonho talvez fosse uma bela
televisão de tela plana. Pois
essa ordem acaba de ser
subvertida pela Samsung
Curved OLED TV. Ela é feita
para aumentar o ângulo de
visão e tirar os reflexos dos
olhos de quem está sentado
na ponta do sofá. Sem data
prevista de lançamento nem
preço divulgado
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O 3 em 1 improvável O velho rádio-relógio finalmente se transformou numa
coisa legal. O Time & Wireless Charging Station projeta horário e temperatura no
teto, além de carregar seu celular sem usar fios. Basta colocá-lo num adaptador
e deixá-lo sobre o relógio. US$ 1.298, em corporate.oregonscientific.com

Água colorida

Seu dedo é a chave

Mais relaxante que um banho quente
é um banho quente e colorido. Pelo
menos é o que garante a Guglielmi,
fabricante do WaterTherapy.
O chuveiro de 480 LEDs e nove opções
de cor, segundo a empresa italiana,
ajuda a diminuir o estresse.
Disponível na Europa, com preço
sob consulta, em guglielmi.com

Que tal não precisar
mais carregar aquele
chaveiro no bolso
e trocá-lo pelo seu
polegar? A fechadura
NextBolt NX3-PB abre
com impressões digitais.
Até 99 pessoas podem
ter um cadastro para
entrar, e o design é
de babar. US$ 249,95, em
store.123greetings.com

peso via Wi-Fi

Aquela tradicional
balança de banheiro não
quer mais que você se
engane, mentindo sobre
seu peso para si mesmo.
A Withings WS-30 Wi-Fi
Scale manda suas medidas
para um aplicativo no
iPhone via Bluetooth ou
Wi-Fi. Automaticamente,
você terá gráficos para
avaliar a eficácia da
sua dieta. € 99,95, em
withings.com

Home theater para (des)montar
A vantagem deste tipo de caixa em formato de barra é
que ela cabe em qualquer canto da sala, como numa
mesa abaixo da televisão. O problema é ouvir o som
saindo de apenas um lugar. O Philips Fidelio Soundbar
HTL9100 se divide em três partes, as quais você pode
espalhar pela sala na hora de ver um filme. Lançamento
internacional previsto para o primeiro semestre
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alto-falantes
sem fio espalhe
as caixas de som
pela sala e tenha
um som surround
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