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POETIC
ACOUSTICS
Ένα brand συνώνυµο της κορυφαίας ακουστικής
ποιότητας. Μια design φιλοσοφία που αγγίζει τα
όρια του έργου τέχνης. Κι ένα εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης που δεν ησυχάζει να παράγει
νέες ιδέες και πρωτοπορία. Το νέο σύστηµα ήχου
«Beosound 8» της Bang & Olufsen συνεχίζει
την παράδοση αριστείας της εταιρείας, παρέχοντας
έναν υπερστυλάτο σταθµό αναπαραγωγής ήχου
µέσω iPhone, iPod, iPad και κάθε άλλου τύπου συσκευές MP3 ή απλό υπολογιστή µε µοναδική πιστότητα και βάθος ήχου. Η σχεδιαστική του υπεροχή συµπυκνώνεται στο κωνικό σχήµα των ηχείων
που «εξαφανίζονται» διακριτικά ιδωµένα από δι-

αφορετικές οπτικές γωνίες ενώ ταυτόχρονα εξαλείφουν τα στάσιµα κύµατα αποφεύγοντας τις παράλληλες επιφάνειες. Με δυνατότητες φορητότητας από χώρο σε χώρο αλλά και σταθερής προσαρµογής στον τοίχο, το «Beosound 8» κυκλοφορεί σε µαύρο και λευκό χρώµα µε λεπτοµέρειες
από αλουµίνιο και ταιριαστό καλώδιο τροφοδοσίας. Για όσους αγαπούν τα χρώµατα, τα ηχεία κυκλοφορούν σε 6 διαφορετικές αποχρώσεις: µπλε
λεβάντας, µοβ, πράσινο, κίτρινο, µαύρο και άσπρο.
Με µια λέξη... αριστούργηµα.
www.bang-olufsen.com

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ
ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ

LUCKY IN LOVE

Το όνοµά της είναι Plera και προέρχεται από την
λέξη «Pleara» που σηµαίνει «χοάνη» στην διάλεκτο Friulan της βορειοανατολικής Ιταλίας. Πέρα
από το µικρό αυτό βιογραφικό µυστικό, η κρεµαστή λάµπα που σχεδίασαν οι Enrico Zanolla και
Andrea Di Filippo του ιταλικού DZstudio είναι
αυτό ακριβώς που φαίνεται: ένας κοµψός συνδυασµός κλασικής αισθητικής και εκφραστικού µινιµαλισµού που παντρεύει την ψυχρή γοητεία της πορσελάνης µε το ζεστό και απαλό άγγιγµα του ξύλου.
Αθόρυβα υπέροχη και εντυπωσιακή επειδή ακριβώς δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει.
www.dzstudio.net

Άτυχοι στην αγάπη; Η καρέκλα «Lucky Love
Chair» υπόσχεται να λύσει τα «µάγια». Σχεδιασµένο από τον Ολλανδό ντιζάινερ Maarten Baptiste
του γραφείου JOINE, το συγκεκριµένο κάθισµα
αποτελεί –σύµφωνα µε τον δηµιουργό του– πάντρεµα της ολλανδικής µαστοριάς στην χειροποίητη επεξεργασία του ξύλου σηµύδας, του σκανδιναβικού µινιµαλισµού στο λεπτό µαύρο σκελετό στήριξης και της ιαπωνικής εικονογραφίας στον σχεδιασµό της ράχης του. Αυτή η τελευταία λεπτοµέρεια, ένα ιδεόγραµµα από τρία δάχτυλα που αποδίδουν το σχήµα της καρδιάς, είναι που χαρίζει στην
κατά τα άλλα στιβαρή της όψη έναν παιχνιδιάρικο
και αινιγµατικό χαρακτήρα. Μ’ αγαπά, δεν µ’ αγαπά;
www.joine.nl

