
2223 8.8.2019    מוסף כלכליסט  מוסף כלכליסט    8.8.2019 

ריאליסט 
    // אסף חנוכה

מה הלאה
לתגובות —  realistcomics@gmail.com    // אחי רז

הורות: אזעקת פיפי  
האינטרנט של הדברים ממשיך 

להתפשט לכיוונים שאי אפשר היה 
לדמיין, ועכשיו — חיתולים מחוברים 

 לאינטרנט! פאמפרס מציגה חיתול 
 ,Lumi חד־פעמי חכם )חח"ח( בשם

שמגיע עם חיישן מובנה למעקב אחרי 
תנועת התינוק, היציאות והשינה 

שלו. הנתונים משודרים לאפליקציה 
ייעודית, כך שלעולם לא יהיה צורך 

לרחרח מסביב. עדיין אין מחיר.
bit.ly/2YivV4S

קולנוע: אגדה יפנית
ב־1954 הכירו צופי הקולנוע סיוט 

חדש בשם גודזילה, מפלצת אכזרית 
שהולחמה מהמילים היפניות לגורילה 

ולווייתן. ב־20 השנים שחלפו מאז יצאו 
לאור עוד 14 סרטי המשך, וכעת כולם 
מאוגדים בקופסה חגיגית במיוחד של 
שמונה תקליטורי בלו־ריי, שכוללת גם 
ספרון עם פוסטרים ועבודות גרפיות 

שליוו את הסרטים. 180 דולר.
bit.ly/2LHYeUC

תחבורה: אוטובוסצ'יק
לקראת המשחקים האולימפיים 
שיתקיימו בשנה הבאה בטוקיו, 

 הציגה טויוטה כלי רכב ייעודי 
שנועד להסעת הצופים, האתלטים 

והצוות המקצועי ברחבי הכפר 
האולימפי. כלי הרכב החשמלי, 

שמגיע למהירות מירבית של 19 
 AMP )Accessible קמ"ש, נקרא

People Mover( וטויוטה תייצר רק 
כ־200 יחידות ממנו.

bit.ly/30KxZQK

תעופה: אילו ציפורים
ענקית התעופה איירבוס מאמינה שכדי לחזות כיצד יעוצבו מטוסי העתיד יש להביט 

מעלה לשמיים, ולהסתכל שוב על הציפורים — וליתר דיוק, על עופות דורסים כמו 
הקונדור הקליפורני, שעל שמו קרוי מטוס הקונספט החדש של החברה. לפי האיור 

המדליק, המטוס כולל ארבעה מנועים וכנפיים וזנב מעוקלים מעלה בחיתוך שמזכיר 
נוצות. יש למה לחכות.

bit.ly/2ZigYNL

קפה: בשליטה 
מלאה

מי שמעוניין להשתחרר 
מכבלי המכונה והפודים 
של נספרסו, הולך בדרך 

כלל על מכונה שטוחנת את 
הפולים בזמן אמת. למי שלא 

מתעקש על מכונה שגם 
מכינה את הקפה בלחיצת 

 כפתור, אלא רוצה קצת 
 יותר שליטה, כדאי לבדוק 
את La Specialista, הדגם 

החדש של דלונגי שמתהדר 
בעיצוב קלאסי, כולל מד לחץ 
אנלוגי לתחושת המקצועיות. 

950 דולר.
bit.ly/32IeQRh
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אופנה: שירו של שקפקף
בשנות השמונים היו השקפקפים 

בשיאם, וכמו תמיד ההיסטוריה חוזרת, 
הפעם בדמות נעלי אדידס שקופות 

בדגם המכונה בלונדי. הן מגיעות בגזרת 
סופרסטאר הקלאסית, כשמרבית גופן 

שקוף. החזית אטומה, כך שאין צורך 
להקפיד על מניקור לפני שיוצאים 

לרחוב. עדיין אין מחיר.
bit.ly/2LCH5vn

אופנועים: עבודת אלים6
 Curtiss יצרנית האופנועים האמריקאית

מציעה רק שני דגמים, אבל שניהם לא 
נראים כמו שום דבר אחר בשוק, אלא 
כמו אופנועים עתידניים מתוך "מקס 

הזועם". הם נושאים שמות מיתולוגיים 
— זאוס והאדס — והמשותף לשניהם 

הוא גוף ארוך ורזה, עם אלמנט עיצובי 
מפתיע במרכזם. תג המחיר זהה 

לשניהם: 75 אלף דולר.
CurtissMotorcycles.com
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Toyota, Airbus, De'Longhi, adidas :צילומים


