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Smart köksmaskin för julbak
BRITTISKA KENWOODS introducerar en ny intelligent köksmaskin under namnet Titanium 
Chef Patissier XL. Den kan väga, smälta, knåda och blanda ingredienser direkt i blandskålen. 
Maskinen är försedd med en uppvärmningsfunktion som gör det möjligt att jäsa en deg eller 
smälta diverse ingredienser direkt i blandskålen. Den kan även väga direkt i skålen eller ovanpå 
i exempelvis mixerkanna eller matberedaren med hög precision. Allt styrs sedan på maski-
nens touch-screen. Titanium Chef Patissier XL är den hittills tystaste maskinen från Kenwood, 
trots att den drivs med en 1 400 w stark motor. Den levereras med två blandskålar på 5 och 
7 liter och är också försedd med belysning ner i skålarna så att man tydligt ser innehållet. Till 
modellen finns över 25 tillbehör för att komplettera funktionaliteten. 

Priset är 8 400 kronor.

MUSE 2 är namnet på ett meditationshjälpmedel byggt med 
multisensorteknik. Det läser av den mediterande personens hjärn-
aktivitet, hjärtrytm, andning och kroppsrörelser och hjälper sedan 
till att underlätta själva meditationen med hjälp av ljudsignaler. Är 
man stressad så hörs ljudet av ett stormigt väder men ju lugnare 
och mer avslappnad man blir ju lugnare musik återkopplas. Muse 
2 kan beskrivas som ett EEG-redskap och bygger således på en 
teknik som används inom den neurologiska forskningen. 

Priset är 2 800 kronor.

HJÄRNSMART 
MASSAGEDYNA
MARKNADENS KANSKE MEST kompletta 
massagedyna. Så beskriver tillverkaren Casada 
sin nya massagedyna QuattroMed V BT. Det ska 
vara den första dynan som förutom 3D-
massage även kan synkronisera med mobil 
appen Braintronics och härigenom kan 
synkronisera hjärnvågorna med ljudstimulering. 
Detta tillsammans med ett specialutvecklat 
massage program hjälper en stressad kropp att 
koppla av. Dynan använder även 3D-massage, 
vilket betyder att massageroboten inte bara rör 
sig uppåt och nedåt, utan även framåt och 
bakåt. Det gör det möjligt att anpassa 
massagen till användarens kropp efter 
önskemål. Bland massageteknikerna kan rull-
massage, knådmassage, shiatsu, tapping och 
vibrationsmassage nämnas. Massagehuvudet i 
jade är också uppvärmt. 

Priset är 5 495 kronor.

Elektroniskt meditationsstöd med ljud
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