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Jaargang 4  |  Juli 2011

Speciale lezersactie

Win kaarten Bavaria City Race

Drummer Arie den Boer

kan niet zonder Apple

Apple magisch 
en revolutionair!
DE NIEUWE iMAC
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www.rodemic.com

Specifi caties
- Hoge kwaliteit USB opname microfoon
- Werkt onder o.a MAC OS X en Windows.
- Hooftelefoon aansluiting op de microfoon 
voor direct afl uisteren.
- Geen installatie drivers/plug-and play.

Røde Accessoires
optioneel

Is direct op de MAC of windows aan te sluiten 
via de USB poort. Plug-and Play!
De Podcaster heeft een zeer hoge geluids-
kwaliteit, en is het ideale middel voor snel 
en eenvoudig op te nemen of gesprekken te 
voeren.
De Podcaster is met alle audio software pro-
bleemloos  te gebruiken.
Door de hoofdtelefoon direct op de micro-
foon aan te sluiten hoort u alles wat u zegt en 
wat er gezegd wordt.

RØDE PODCASTER

Advies verkoop € 189,-

Is een USB midi DJ controller voor de beginner en semi-professionele gebruiker, 
de DJ controller bevat alle knoppen die een DJ nodig heeft voor optimale con-
trole over de DJ software.

ICON I-DJ

ICON I-Series, mini controllers

Specifi caties
- Drukgevoelige scratchwielen
- Toon regeling: hi-mid-low
- 4 effect knoppen
- 8 knoppen om zelf toe te wijzen.
- Extreem compact en perfect passend bij 
een  macbook (pro)
- Werkt onder MAC OS X en Windows
- Gevoed via USB.

Advies verkoop € 99,- www.icon-global.com

10jaar garantie*

*Volgens voorwaarden van RØDE

ICON Cube Series, USB geluidskaarten

RØDE Microphomes & ICON Global worden in de Benelux gedistribueerd door Mafi co BV - www.mafi co.com - 010 414 84 26 - info@mafi co.com

Door zijn kleine formaat is de 
DJ controller makkelijk op 
reis mee te nemen.
Via de midi instellingen kan 
je elke knop toewijzen zoals 
jij dat wilt!
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©2011 by Just Mobile Ltd. All rights reserved. Just Mobile and other Just Mobile marks are owned by Just Mobile Ltd. and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. 
Pictures of Apple products are for illustration purposes only.

www.just-mobile.eu

AluPen™
The stylish stylus for iPad
Just Mobile AluPen™ is a chunky pencil-shaped stylus that gives you precise 
control over your iPad, iPhone and iPod touch.

Sculpted from aluminum, with a soft rubber nib, the AluPen™ makes  drawing 
and writing a uniquely smooth experience. That is why it’s the essential 
 accessory for creative tableteers.

Encore™
The high-design stand for iPad
Designed by the award-winning team at tools®, the Encore™ features a solid aluminum 
base ring and hinged arm. Adjust the arm to choose the perfect viewing angle for videos, 
or fold it down for rock-solid typing support.

With top-quality components and a precision-engineered hinge, the Just Mobile  Encore™ 
is built to deliver a stunning performance time after time.
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COLOFON  iStyle verschijnt 5 keer per jaar in een oplage van 100.000 ex. | Uitgave van HJ Media Producties BV, Postbus 4108, 2980 GC  

RIDDERKERK, T. 0180 - 33 16 06, E. info@aprmagazine.nl  |  Uitgever Hendrik Jan van der Rhee  | Traffi c Bianca van Helden, T. 0180 - 33 

16 06, E. verkoop@aprmagazine.nl | Aan dit nummer werkten mee Sabine Bison, Arie den Boer, Erik Brouwer, Bas Dorst, Elianne 

Havinga, Rina Jans, Annerieke Platschorre, Toon van Winden e.v.a. | Fotografi e Frits van Eldik, iStockPhoto.com, Toon van Winden en 

Tim… | Met dank aan Apple Benelux, Bavaria City Race en D-Link | Technische realisatie HJ Media Groep BV, www.hjmediagroep.nl

Voorwaarden Genoemde kortingen zijn, tenzij anders vermeld, geldig zolang de voorraad strekt, geldig bij de winkels van A-mac, i-Am Store, iCentre, iFactors, MaxMe, 
iVizi, Xando en YouMac. Genoemde prijzen (inclusief BTW), beschikbaarheid en specifi caties zijn onder voorbehoud. Niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen. In verband met 
mogelijke wijzigingen en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze uitgave vermelde prijzen en gegevens. iStyle is niet verantwoordelijk voor 
handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit, of in enig verband staan tot (het lezen van) deze uitgave. Over uitslagen en prijzen van prijsvragen, 
lezersaanbiedingen en/of speciale acties wordt niet gecorrespondeerd. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van iStyle de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt 
betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. iStyle evenals de auteurs van de in iStyle opgenomen 
informatie sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van hierin verstrekte informatie. 
Bepaalde verwijzingen in iStyle kunnen leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover iStyle geen controle heeft. Ook is iStyle niet 

verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe websites waarnaar op deze site verwijzingen zijn opgenomen.  |  Copyrights Niets uit deze 
uitgave mag worden overgenomen en/of verveelvoudigd, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.  |  Apple, het Apple logo, Mac, Mac OS, 
Macintosh, iMac, iSight, iLife, Mac mini, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iPod, iPod nano, iPod shuffl e, iPod classic, iPod touch, iPhone, iMovie, AirPort, 
FireWire, iPhoto, iDVD, GarageBand, iWeb, Safari, Leopard, Lion, iCal, iCloud, Time Capsule, MobileMe en iWork zijn handelsmerken van Apple. Andere 
bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaars.
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I WANNA iPAD 2!

Als je iPad 2 eenmaal in je handen hebt, wil je niet meer stoppen. Dat is nu precies het 
idee achter het geheel nieuwe ontwerp. iPad is 33 procent dunner en tot 15 procent 
lichter, waardoor hij nog prettiger aanvoelt. Bovendien is internetten, e-mailen, het 
bekijken van fi lms en het lezen van boeken zo natuurlijk, dat je bijna vergeet dat je een 
uiterst geavanceerd apparaat in je handen hebt. Dankzij twee krachtige cores in één 
A5-chip kan iPad twee keer zoveel werk aan. Je merkt het verschil wanneer je op het 
internet surft, fi lms bekijkt, videobelt met FaceTime, games speelt en tussen apps scha-
kelt. Multitasking werkt vloeiender, apps worden aanmerkelijk sneller geladen en alles 
gaat gewoon beter. Technologie komt het best tot zijn recht als het lijkt alsof er helemaal 
geen technologie aan te pas komt. Dat is wat er gebeurt met Multi-Touch op iPad. Alles 
wat je doet, doe je met je vingers en dus is alles - internetten, e-mailen, boeken lezen en 
door foto’s bladeren - gemakkelijker en veel leuker om te doen. iPad 2 Vanaf € 479,– 

Opslagcapaciteit:

16 - 32 - 64 GB

9,7-inch display

Led-achtergrond 

verlichting

Glanzende

toplaag

Twee camera’s

         FaceTime, HD-Video 
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iPad Smart Cover
De Smart Cover is niet zomaar een hoes. Deze speciaal voor iPad ont-
worpen dunne en duurzame omslag sluit naadloos aan en wordt met 
magneetjes op zijn plaats gehouden. Bij het openen of sluiten van de 
cover gaat je iPad automatisch aan of uit. Daarnaast kun je de cover ook 
als standaard gebruiken. Handig als je bijvoorbeeld iets wilt lezen, 
bekijken of typen. En bovendien kun je je iPad zo een persoonlijk tintje 
geven. iPad Smart Cover  Vanaf € ??,–

iPad 2 Dock
Deze bescheiden dockstandaard is 
je persoonlijke commandocentrum 
voor de iPad. Met het iPad 2 Dock 
beschik je over een poort om je 
iPad te synchroniseren en op te 
laden plus een geluidsuitvoerpoort 
om externe luidsprekers met een 
eigen stroomvoorziening aan te 
sluiten.  
iPad 2 Dock  Vanaf € ??,–

iPad Camera 
Connection Kit
Foto’s nemen. Foto’s overzetten. 
En foto’s bekijken. Met de Camera 
Connection Kit kun je op twee 
manieren foto’s en video’s vanaf 
een digitale camera importeren: 
via de USB-kabel van je camera of 
rechtstreeks vanaf de SD-kaart  
iPad Camera Connection Kit 
Vanaf € ??,–

USB-lichtnetadapter 
voor iPad (10 W)
Via de USB-lichtnetadapter van 10 
W kun je je iPad direct aansluiten 
op een stopcontact. De kabel is 
ruim 1,8 m lang, zodat het stop-
contact niet per se heel dichtbij 
hoeft te zitten. 
USB-lichtnetadapter 

voor iPad (10 W) 

Vanaf € ??,–

Apple VGA-adapter
Als je je iPad aansluit op een tv, 
beeldscherm, projector of lcd-
display met een VGA-ingang, kun 
je alles op je iPad-scherm met een 
nog groter publiek delen.  
Apple VGA-adapter 

Vanaf € ??,–
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De Veluwe heeft veel moois te bieden. 

Geniet van de prachtige natuur, de 

bijzondere cultuurgeschiedenis, de 

rust of de gezelligheid van de grote 

steden. Als golfl iefhebber, kan je 

je in deze streek beslist uitleven. 

Golfbaan Landgoed Bleijenbeek en 

Golf- en Countryclub Edda Huzid 

trokken onze speciale aandacht. 

Onder andere door hun opvallende 

waterhindernissen. 

Als ervaren golfer kun je hier 

je hart ophalen en op pittige 

uitdagingen rekenen. Ben je nog 

niet zo ervaren? Ook dan kan je 

bij deze clubs terecht. Beiden 

hebben uitgebreide faciliteiten voor 

beginnende golfers met oefengreens 

en een drivingrange. Uiteraard kan 

er heerlijk gegeten en gedronken 

worden, zoals je mag verwachten van 

topclubs als deze. 

Golfbaan Landgoed 
Bleijenbeek 
Tussen de Maas, ter hoogte van het 

plaatsje Afferden en het nationaal 

park De Maasduinen, ligt golfbaan 

Landgoed Bleijenbeek. Zij openden 

hun deuren in 2005. Op het eerste 

gezicht waan je je op dit terrein 

in een sprookje. De baan is ruim 

opgezet en er is veel aandacht 

besteed aan natuurontwikkeling. 

Tussen de lichte glooiingen van 

de heuvels, ontdek je water- en 

groenpartijen met in het midden een 

oude ruïne van kasteel Bleijenbeek. 

Tegen de avond fl adderen hier 

honderden vleermuizen in en uit en 

in de voormalige slotgracht schijnt 

zelfs een beverfamilie hun nieuwe 

onderkomen te hebben gevonden. De 

Nederlandse golfarchitect Gerard Jol 

liet zijn fantasie de vrije loop toen hij 

de 18-holes championshipscourse 

ontwierp. Je wordt er verrast door de 

hoogteverschillen bij diverse holes 

en de vele doglegs, oftewel holes met 

een bocht erin.

Wat kun je zoal verwachten? Hole 

2 is een interessante hole (par 4, 

dogleg naar rechts) van 310 meter. 

Een nauwkeurige slag naar de bocht 

van de dogleg is noodzaak om een 

Sla je slag!
Inspanning en ontspanning.

Uithoudingsvermogen, 

maar ook concentratie en 

precisie. Sociale contacten 

onderhouden én zakendoen. 

Dat is golf. Een veelzijdige 

sport die steeds meer aan 

populariteit wint. iStyle 

maakte een rondje door het 

land en zocht er weer twee 

voor je uit: golfbanen waar 

je direct warm voor loopt.

.txt Toon van Winden .img Toon van Winden e.a.
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goede score te halen. Ontwijk dan 

maar eens de gapende bunkers 

rechts van de bocht! Aan het eind 

wacht de green, iets hellend maar 

niet al te lastig. En dan hole 8 (par 

5) met maar liefst een dubbele 

dogleg, dus een bocht naar links 

én een naar rechts. Dit vraagt om 

een stuk tactiek. Het meest ideaal 

zou zijn: een afslag van ongeveer 

200 meter naar de eerste bocht. 

Zie hier het water, dat in eerste 

instantie niet zichtbaar is, maar 

eens te ontwijken. Dan een tweede 

slag van een zelfde afstand naar 

bocht twee en tenslotte ‘wip’ je je 

bal op de green. Deze baan heeft 

niet voor niets de stroke-index 1 

gekregen en is daarmee statistisch 

gezien, de moeilijkste hole van de 

hele baan. Tenslotte hole 17 (par 4) 

van 358 meter, een hole met een 

belangrijke waterhindernis: een 

vijver van ruim 300 meter! Langs 

de linkerzijde van de vijver ligt de 

fairway  en aan de rechterzijde 

bevindt zich bos. Zie de bal daar 

maar eens langs te krijgen! 

Golfbaan Landgoed Bleijenbeek is er 

een, die vraagt om ontdekt te worden 

en die je nooit zal gaan vervelen. 

Golf- en Countryclub 
Edda Huzid 
In het Gelderse Voorthuizen, vind 

je golf- en countryclub Edda Huzid. 

De streek wordt ieder jaar door 

duizenden toeristen bezocht wat de 

club een mooie aanvulling op alle 

toeristische voorzieningen in de buurt 

maakt. Je hoeft er dus niet gek van 

staan te kijken, als je je – vooral in de 

zomer- in het buitenland waant.

Opmerkelijk is dat de 18 holes 

baan uit twee gedeelten bestaat. 

Het oorspronkelijke deel bestaat 

uit 13 holes en heeft een parkland 

karakter. Het tweede dat er later is 

bijgekomen, is meer een polderbaan. 

De baan is erg afwisselend en de 

verschillende waterpartijen, zorgen 

voor de grootste uitdaging. Omdat 

het speelveld, de fairways, over het 

algemeen niet heel breed zijn, wordt 

meteen duidelijk hoe goed je de 

techniek beheerst. Nauwkeurigheid 

is hier het sleutelwoord. 

Wat zijn de meest interessante 

bottlenecks? Hole 2 (par 4) van 319 

meter is een moeilijke omdat je de 

bal met je eerste slag op een plek 

moet zien te krijgen die tussen 

enkele bunkers en een vijver ligt. 

Daarbij glooit de fairway op dit punt 

lichtjes naar rechts. Hole 7 heeft aan 

de rechterkant alleen maar water. 

Er zijn hier al zoveel ballen te water 

geraakt dat een creatieve geest 

er een levensgrote pop van heeft 

gemaakt, toen hij ze opviste.

Deze hole blijkt ook een lastige want 

vlak voor de green bevindt zich nog 

een vijver waardoor het water dus 

aan beide kanten aantrekkingskracht 

op je bal uitoefent. Deze hole heeft 

daarom met recht stroke index 3 

gekregen, de lastigste hole van de 

baan. 

Na alle inspanningen is het clubhuis 

van Edda-Huzid een mooi eindpunt. 

Het is smaakvol ingericht in de 

sfeer van een Britse countryclub 

met donker, houten meubilair en 

veel koperen stukken. De leren 

loungestoelen bij de bij de open 

haard zijn heerlijk om in te hangen, 

zeker bij kille dagen, al zal het mooie 

terras in deze tijd van het jaar meer 

aantrekkingskracht hebben. Golf- 

en Countryclub Edda Huzid moet je 

zeker aan je ‘playlist ‘ toevoegen als 

je eens in de buurt bent.
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CoverBuddy voor iPad 2

Gemaakt van uitermate sterk poly-
carbonaat voor optimale bescher-
ming van de achterkant van de iPad. 
Gemaakt om te gebruiken met de 
Smart Cover van Apple. Verkrijgbaar 
in 12 kleuren (inclusief transparant) 
die overeenkomen met de Smart 
Cover. 
CoverBuddy voor iPad 2

Vanaf € 29,99

Tigra BikeMount Fiets-
houder voor iPhone

Met de Tigra BikeMount voor de 
iPhone bevestig je je iPhone aan het 
stuur van je fi ets. De Tigra Bike-
Mount is te gebruiken in landschap- 
of portretstand en is weerbestendig. 
Ideaal in combinatie met één van de 
vele fi ets-apps die in de Appstore te 
vinden zijn.
Tigra BikeMount Fietshouder 

voor iPhone

Vanaf € 49,95

Novatel Wireless 
MiFi 2352

De Novatel Wireless MiFi 2352 is 
een mobiele router die in staat is 
mobiele internet via wifi  te delen. 
Dit betekent dat u met een note-
book of een andere wifi -apparaat uw 
GPRS- of HSDPA-internetverbinding 
kunt benutten (max. vijf appara-
ten). Erg handig is het ingebouwde 
micro-SDHC slot.
Novatel Wireless MiFi 2352 

Vanaf € 249,95

GRENSVERLEGGEND iPod TOUCH

Al onze meest geavanceerde voorzieningen zijn te vinden op iPod touch. 
Gewoon omdat dat leuk is. Want nu kun je lachen met je vrienden via 
FaceTime, fi lmen in HD, en gamen op het iPod-scherm met de hoogste 
resolutie ooit. iPod touch bevat eigenlijk zoveel technologie dat je vergeet 
dat het een iPod is. Apple iPod Touch  Vanaf € 229,–

Uiterst geavanceerd plezier!
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Volg ons op 
twitter @ipay10

Betaal je Mac over 12 maanden! Kijk op www.ipaylater.nl

ipaylater.nl@ipaylater

   Tip 22

Whatsapp 
je moeder en 
bespaar op je 
belkosten!

Hoe spaar jij 
je nieuwe Mac 

bij elkaar? 

Haal nu je nieuwe Mac in huis en 
betaal hem pas over 12 maanden!  
Kun jij iedere dag een paar euro besparen? Dan heb je over een jaar genoeg bespaard om je eigen Mac te 
kopen. Maar waarom zo lang wachten? Met iPayLater haal je nu je nieuwe Mac in huis en betaal je hem pas 
over 12 maanden! Zo heb je al een MacBook als je € 2,93 per dag opzij kunt zetten. Of een MacBook Pro als 
je € 3,34 per dag weet te besparen! Je betaalt slechts éénmalig € 69,95 als administratieve bijdrage voor 
deze service.  Je nieuwe Mac was nooit eerder zo bereikbaar!
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Nog drie redenen om 
een Mac te willen 

Op een Mac kun je zonder veel moeite fantastische dingen doen met je foto’s, 
videobeelden en muziek. Zoals je foto’s op nieuwe manieren delen en er 
gedenkwaardige dingen mee maken. Of een trailer met Hollywood-allure maken. 
Of een geweldig klinkend nummer maken en zelfs gitaar- en pianolessen volgen. 
Kom langs bij je Apple Premium Reseller en wij laten je zien wat je allemaal kunt doen 
met de nieuwe versies van iPhoto, iMovie en GarageBand.

Nieuwe versies van iPhoto, iMovie en GarageBand. 
Allemaal in iLife ’11. En allemaal op elke nieuwe Mac.

Verkrijgbaar bij de Apple Premium Reseller
zie voor adressen het overzicht elders in dit blad of kijk op www.aprmagazine.nl

TM en © 2010 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
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iPod classic heeft een opslagcapaciteit van 160 GB, ofte-
wel ruimte genoeg voor 40.000 muzieknummers, 200 uur 
video, 25.000 foto’s, of een combinatie daarvan. En met 
een batterij die 36 uur meegaat, kun je even vooruit
 Apple iPod Classic  Vanaf € 49,–

WannahaveiStyle
.txt Logitech .img Logitech

Mophie Workbook voor iPad 2

De workbook is een beschermende hoes en werkt als vi-
deo stand met verstelbare kijkhoek. De workbook heeft 
uitsparingen voor alle poorten, knoppen en camera’s. 
De workbook is verkrijgbaar in wit en zwart en heeft 
standaard 4 kleuren straps om af te wisselen.
Mophie Workbook voor iPad 2

Vanaf € 39,95

Freecom Hard Drive Quattro 3.0

De meest veelzijdige harde schijf van Freecom Met vier 
interfaces (USB 3.0, FireWire800, FireWire400, eSATA) 
sluit je de Hard Drive Quattro 3.0 op iedere computer of 
Mac aan. Supersnelle data-overdracht dankzij USB 3.0; 
werkt ook met USB 2.0. Door de FireWire interface is hij 
ideaal voor Mac-gebruikers. De veelzijdige en bekroon-
de Hard Drive Quattro past bij iedereen!
Freecom Hard Drive Quattro 3.0

Beschikbaar in 1TB, 2TB en 3TB. 

Freecom Mobile Drive Mg 

Een elegante mobiele harde schijf. De Mobile Drive Mg zit in 
een ultralichte en sterke behuizing van magnesium. Met een 
dikte van slechts 7 mm (320GB slim) is het bovendien de aller-
dunste mobiele harde schijf die op dit moment verkrijgbaar is. 
De Mg wordt gewaardeerd met een 8+, dat zegt genoeg.

Beschikbaarheid:  

Freecom Mobile Drive Mg | USB 3.0 | 320GB
Freecom Mobile Drive Mg | USB 3.0 | Firewire800 | 750GB 
Freecom Mobile Drive Mg | USB 3.0 | 500GB | 750GBFreecom 
Hard Drive Quattro 3.0
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WannaknowiStyle

NEW MACBOOK AIR

Een mobiel apparaat hoort licht en dun te zijn. Natuurlijk moet het ook snel en direct 
gebruiksklaar zijn en een batterij hebben die genoeg stroom levert om jouw tempo bij te 
houden. Dat kan gezegd worden van de best draagbare Apple notebook ooit: MacBook 
Air. Toen MacBook Air voor het eerst uitkwam, was hij in vele opzichten baanbrekend. 
Het opvallendst was wel de met precisie gemaakte unibodybehuizing. Hetzelfde proces 
is nu toegepast op het beeldscherm van MacBook Air. In navolging van de hoofdbehui-
zing is nu ook de behuizing van het beeldscherm gemaakt van één stuk aluminium. Een 
uniforme unibodyconstructie betekent dat het ontwerp minder ingewikkeld in elkaar zit, 
met minder onderdelen. Daardoor is MacBook Air zo uitzonderlijk dun en licht, terwijl 
hij toch goed tegen een stootje kan. MacBook Air Vanaf € 999,– 

.txt & .img Apple

11 of 13-inch 

breedbeelscherm

Geavanceerde

Intel-processors

Gewicht:

vanaf 1.06 kg.

Hoogte 0,3-1,7 cm
Led-achtergrond 

verlichting

Glanzende

toplaag

De nieuwe MacBook Air. 

           De volgende MacBook-generatie
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In oktober 2010 kondigde Steve 

Jobs, topman van Apple Inc, de 

nieuwe release van Mac OS X 10.7 

Lion in juli 2011 aan. Dit deed hij 

tijdens het mediaspektakel in de 

VS: ‘Back to the Mac’. Mac OS X 

(spreek de X uit als 10) is een lijn 

van besturingssystemen van Apple 

en wordt sinds 2002 meegeleverd 

op alle nieuwe Apple Macintosh 

computersystemen. Het is de 

opvolger van Mac OS 9, het laatste 

“classic” besturingssysteem dat 

Apple gebruikte vanaf 1984. De 

verschillende versies van de Mac OS 

X serie, hebben allemaal de naam 

van grote katachtigen meegekregen 

zoals Jaguar (2002), Tiger (2005), 

Leopard (2007) en Snow Leopard 

(2009). 

Voor Apple’s server systemen 

wordt Mac OS X Server gemaakt. 

De basis van dit systeem is identiek 

aan de consumentenversie, maar 

het wordt geleverd met specifi eke 

gereedschappen voor servers. Apple 

maakt ook speciale varianten van dit 

OS 

250 nieuwe functies 

en 3000 nieuwe API’s
Vind je het huidige besturingssysteem op de Mac al geweldig? Dan zal dit nieuws je ‘totally happy’ maken. Mac OS X 

10.7 Lion is nú voor jou beschikbaar en te koop via de Mac App Store. Dankzij meer dan 250 nieuwe functies, waaronder 

Multi-Touch bewegingen, Mission Control, schermvullende programma’s en Launchpad, is OS X Lion beter dan ooit.
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systeem voor de iPhone, iPad, iPod 

touch en de Apple TV (de tweede 

generatie Apple TV, draait op een 

aangepaste versie van iOS).

What’s new
Om je een indruk te geven welke 

nieuwe functionaliteiten je van Lion 

kunt verwachten, zetten we de meest 

opvallende voor je op een rij. 

Schermvullende programma’s: 

geen pixel van je beeldscherm blijft 

onbenut Je programma’s zijn voortaan 

schermvullend en daarom ideaal voor 

het lezen van mails, surfen op het web 

of het bekijken van foto’s, met name 

op een MacBook Air of MacBook Pro. 

Met één klik geef je je programma’s 

schermvullend weer. Je kunt heel 

eenvoudig van het ene naar het andere 

venster vegen, schakelen tussen 

programma’s of teruggaan naar het 

bureaublad, Dashboard of Spaces 

zonder dat je de schermvullende 

weergave hoeft te sluiten. 

Multi-touch bewegingen, 

communiceer nog slimmer met je 

Mac In Lion kun je op een intuïtieve 

manier direct op het scherm van 

je Mac werken, dankzij de nieuwe 

Multi-Touch-bewegingen en de 

vloeiende animaties. Nieuwe 

bewegingen zijn: een knijp- of 

tikbeweging om in te zoomen op 

een webpagina of afbeelding, vegen 

om een pagina om te slaan of te 

schakelen tussen schermvullende 

programma’s en scrollen met 

momentum. Alle Mac-notebooks 

worden geleverd met een Multi-

Touch-trackpad. Op desktop-Macs 

kun je Multi-Touch-bewegingen 

uitvoeren met het Magic Trackpad 

van Apple.

Launchpad: al je programma’s 

overzichtelijk bij elkaar Met deze 

functionaliteit, vind en open je 

een programma sneller dan ooit. 

Met één Multi-Touch-beweging 

verschijnen alle Mac-programma’s in 

schermvullende weergave. Je kunt je 

programma’s zelf indelen in volgorde 

en/ of mappen onderverdelen.  Zoek 

je een programma? Veeg dan gewoon 

met je vinger door de verschillende 

pagina’s met programma’s.

Mission Control: met één veeg zie 

je alles en met één klik ga je overal 

naartoe Mission Control geeft alle 

geopende programma’s en vensters 

op een overzichtelijke manier weer. 

Door een veegbeweging te maken, 

laat je het bureaublad uitzoomen 

en zie je per programma de 

geopende vensters, miniaturen van 

je schermvullende programma’s en 

Dashboard, zodat je met één klik 

vindt wat je zoekt.

Mac App Store: bemachtig duizenden 

programma’s op één handige manier 

De nieuwste Mac-programma’s koop 

je voortaan via de in Lion standaard 

ingebouwde Mac App Store. Je schaft 

ze eenvoudig aan met je iTunes-

account en kunt ze direct downloaden 

en installeren. De programma’s 

Mijn Mac upgraden naar OS X Lion
Het upgraden van je Mac is supereenvoudig. Je hoeft niet naar de winkel 

(sterker nog: Lion is alleen online te koop) want je koopt Lion voor 23.99 

euro via de Mac App Store. Klik op het betreffende icoon en je Mac doet 

de rest. Het programma is rond de 4 GB groot. Voor je tot installatie over 

gaat, raden we je aan om eerst te checken of je system klaar is voor Lion.

Check 1 Je Mac moet beschikken over een Intel Core 2 Duo, Core i3, Core 

i5, Core i7 of Xeon processor en 2 GB RAM geheugen. Klik om het Apple 

icon linksboven in je scherm om te zien of jouw Mac beschikt over een van 

deze processors.

Check 2 Je computer moet voorzien zijn van de laatste versie van OS X 

Snow Leopard om OS X Lion in de Mac App Store te kunnen kopen. Als je 

Snow Leopard al hebt, klik dat op het Apple icoon en kies Software Update 

om de laatste versie te installeren.

Check 3 Je bent nu klaar om OS X Lion uit de Mac App Store te 

downloaden.

S X Lion
worden direct in Launchpad 

geïnstalleerd. 

Mail: Het beste mailprogramma ooit?

Lion bevat een geheel nieuwe 

versie van Mail met een elegante, 

schermvullende lay-out. De nieuwe 

functie voor conversaties groepeert 

bij elkaar horende berichten 

automatisch, waarbij herhaalde 

tekst wordt verborgen zodat je de 

conversatie eenvoudig kunt volgen. 

Bovendien blijven afbeeldingen 

en bijlagen die aan berichten zijn 

toegevoegd ongewijzigd. Met de 

nieuwe zoekfunctie kun je je zoekactie 

verfi jnen en terwijl je typt, worden 

suggesties weergegeven op persoon, 

onderwerp of label. Bovendien biedt 

Mail ingebouwde ondersteuning voor 

Microsoft Exchange 2010.

We hopen dat je we je hebben 

overtuigd van de nieuwe en 

verbeterde functionaliteiten van Lion. 

En er is nog veel meer! Wil je ook van 

al dit moois gaan profi teren? Aarzel 

dan niet en breng meteen een bezoek 

aan de Mac App Store.

.txt Sabine Bison .img iStockPhoto.com
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CANVAS iPad 2
The perfect folio plus stand solution for your everyday needs.

Distributie:
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CASUS
Hoe download 
en installeer 
ik een App?

Bekijk een video 

van deze casus

Heb je een leuke App gevonden? Hieronder wordt stap 

voor stap uitgelegd hoe je zo’n App kunt downloaden en 

installeren.Met behulp van de QR-code hiernaast kun 

je een fi lmpje bekijken waar het hele proces visueel is 

gemaakt.

Start iTunes op en ga naar de ‘iTunes Store. 

Klik op de afdeling ‘Apps’. 

Kies ‘iPad’ om de voor iPad geschikte Apps te zien.

Maak je keuze of gebruik de zoekfunctie van de iTunes 

Store om wat van je gading te vinden; er zijn plenty gratis 

Apps om uit te proberen. 

Heb je een leuke App gevonden, klik dan op ‘Download’. 

Afhankelijk van de grootte van het bestand zal het binnen 

korte of langere tijd binnen zijn. 

Ga nu naar je iPad toe. 

Kies dan ‘Apps’: je nieuwe programma staat op één van de 

pagina’s van je iPad, maar ook in het rijtje programma’s 

links. 

Opmerking
Om de App defi nitief naar je iPad te sturen, klik je op 

‘Pas toe’ rechtsonder.  Wacht tot de iPad klaar is met 

‘Synchroniseren’ voordat je ‘m los koppelt. Dat ie bezig is 

staat op de iPad zelf, maar ook bovenin je iTunes venster.  

Voor het downloaden van gratis Apps heb je je iTunes Store 

account - en dus inlognaam en wachtwoord - nodig. Heb je 

dat nog niet, dan vraagt iTunes zelf of je er eentje wilt. Volg 

de instructies op het scherm om je account aan te maken.

Voor bezitters van een iPhone: alles werkt net zo als bij 

de iPad.

Who the Flying Unidentifi ed Cirkelvormig Koekje is 

MacMiep? Na de kunstacademie werkte MacMiep als 

vormgever/dtp’er/webdesigner bij diverse reklame-bureaus 

en verkocht tussen de bedrijven door ook Mac’s bij een 

Apple Dealer. Ze volgde een cursus AppleCare Technician 

Training en werkte als technisch helpdeskmedewerkster 

VOIP en Winddoos. Tegenwoordig mag ze zich ‘uitgever’ 

noemen van tot nu toe 5 boeken over de Mac. MacMiep is 

van het bouwjaar 1971 en reageert ook als je “Rina” roept. 

Meer tips van MacMiep? Ga naar www.macmiep.nl

.txt & .img MacMiep
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Røde Podcaster 
microfoon

De Røde Podcaster microfoon, aan-
sluiten op de USB van je computer 
en je maakt opnames met profes-
sionele geluidskwaliteit. Luister mee 
via de hoofdtelefoonaansluiting op 
de microfoon. Ideaal voor podcasts, 
zang enz.. 
Garantie 10 jaar (na registratie).
Accessoires:
PSA1 arm: € 89,00
PSM1 € 39,00 
Røde Podcaster microfoon  

Vanaf € 179,00

Aan de slag met de Mac

Het boek is uitgevoerd in handzaam A5-formaat en bestaat uit praktische in-
formatie waarmee je letterlijk direct “aan de slag kunt”. Het boek is gericht op 
beginners en switchers. De fi losofi e ervan is dezelfde als van de website van 
MacMiep: eerst de basis en toegankelijk taalgebruik. Het boek is te koop bij de 
deelnemende Apple Premium Resellers en via www.macmiep.nl
Aan de slag met de Mac  

Vanaf € 14,95

MULTI TOUCH iPodNANO

Het Multi-Touch-ontwerp van de iPod nano is erop gericht om je op een eenvoudige en leuke manier 
van je muziek te laten genieten. Verder is de iPod nano kleiner geworden, dus zonder muziek zitten 
is eigenlijk geen optie meer. Met je gestroomlijnde iPod nano van geanodiseerd aluminium in een 
van de zeven knalkleuren kan niemand om je heen: jij houdt van muziek en dat mag de hele wereld 
weten. De nieuwe clip geeft je meer bewegingsvrijheid. Je klemt je iPod nano vast op je mouw, jas of 
tas en je hebt je lievelingsmuziek altijd binnen handbereik. Apple iPod Nano  Vanaf € 159,–

Wacom Bamboo Stylus
 
De Wacom Bamboo Stylus vormt 
een waardevolle aanvulling op tal-
rijke iPad applicaties en stelt gebrui-
kers in staat om zich uit te drukken 
en hun werk te personaliseren. De 
pen maakt het mogelijk om nauw-
keuriger en doeltreffender 
aantekeningen te maken tijdens 
vergaderingen of in de klas, 
of om onderweg ruwe 
schetsen vast te leggen.
Wacom Bamboo Stylus 

Vanaf € 29,90
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PERFECT MIX iPod SHUFFLE

De nieuwe, kleurrijke iPod shuffl e met clip. Met knoppen, 
VoiceOver en afspeellijsten is dit een medley van het 
beste van iPod shuffl e. De behuizing is gemaakt uit één 
stuk aluminium en heeft een glanzend gepolijste boven-
laag. De nieuwe iPod shuffl e heeft een solide, elegante en 
duurzame uitstraling. En door de kleuren is hij nog een 
modieus accessoire ook. Je kunt kiezen uit zilver, blauw, 
groen, oranje of roze. Je hoeft nooit meer een lievelings-
nummer te missen. Niet alleen gaat de batterij tot 15 uur 
mee, maar je hebt op de iPod shuffl e ook nog eens 2 GB 
opslagruimte tot je beschikking, goed voor honderden 
nummers. Genoeg ruimte dus voor die nummers waar je in 
de trein of op de sportschool het liefst naar luistert. En 
ook nog voor afspeellijsten, Genius-mixen, podcasts en 
audioboeken Apple iPod Shuffle  Vanaf € 49,–

Iomega® Mac 
Companion Hard Drive

Deze externe harddisk in designbehuizing 
past perfect op de voet van je iMac of 
Apple monitor, beschikt over 2TB of 3TB 
opslag en heeft naast 2x FireWire®800 en 
2xUSB2.0 een extra USB poort waaraan je 
je iPad, iPod of iPhone kan opladen. 
Iomega® Mac Companion Hard Drive

Vanaf € 219,00

iHome iA100 Bluetooth 
wekkerradio en dockingspeaker

De iHome iA100 is een dockingspeaker en wekkerra-
dio in één. Met zijn app en bluetooth mogelijkheden 
voor de iPad, iPhone, iPod en andere audio-appara-
ten zal deze speaker je werkelijk verbazen. Met het 
nieuwe Bluetooth 2.1+EDR laat je je muziek draad-
loos streamen naar het apparaat en kun je genieten 
van fenomenaal geluid. 
iHome iA100 Bluetooth 

wekkerradio en dockingspeaker 

Vanaf € 199,95
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Drummer Arie den Boer kan niet meer zonder

“Mijn Apple 
apparatuur geeft 
me meer creatieve 
ruimte dan ooit”
Zijn hectische baan vraagt op een rustige thuisbasis. Die vindt hij tegenwoordig 

in de plaats Zutphen. Drummer en percussionist Arie den Boer (42) is een 

veelzijdig artiest. Hij reist de hele wereld over, heeft in grote shows gestaan en 

met vele BN’ers gewerkt. Naast zijn drumstel en slagwerkinstrumenten gaan 

er standaard nog een aantal dingen mee ‘on tour’: zijn Macbook Pro, Ipad2 en 

Iphone4. En zijn paspoort natuurlijk. 

.txt Sabine Bison .img ????????
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Wie is Arie den Boer en wat is je 

beroep? 

“Ik ben een veelzijdige slagwerker. 

Ik ben hoofdzakelijk drummer en 

bespeel daarnaast verschillende 

andere slagwerkinstrumenten. De 

liefde voor muziek zat er bij mij van 

jongs af aan in. Dat kan haast niet 

anders als je vader een fanatiek 

drummer is. Ik speel in en neem 

muziek op voor diverse bands en 

orkesten in verschillende stijlen. Dat 

gaat van Klassiek naar Jazz, Pop, 

Rock, Funk, Latin,  en Wereldmuziek. 

Daarnaast geef ik ook nog les aan 

muzikanten die zichzelf willen 

verbeteren of verbreden.”

Hoe ben je in ‘het vak’ gerold?

“Tijdens mijn studie op het 

conservatorium, heb ik auditie 

gedaan voor een show van André 

van Duin. Zo kwam ik al op 21-jarige 

leeftijd in het vak terecht.” 

Hoe ben je gekomen waar je nu bent? 

Je komt niet zomaar in het wereldje 

van topproducties en -artiesten. Je 

moet dus wel goed zijn.

“Mijn wilskracht en 

doorzettingsvermogen hebben mij 

ver gebracht. Dat ik breed inzetbaar 

ben, helpt ook mee. Daarnaast 

moeten mensen het je gunnen en wat 

ook echt zo is: je moet ook een beetje 

geluk hebben. Verder weten mensen 

inmiddels dat ze op me kunnen 

rekenen. Ik ben een harde werker en 

afspraak is bij mij afspraak. Zo bouw 

je een reputatie op en ja, dat je bij 

programma’s als de Voice of Holland 

hebt gestaan, in het Metropole orkest 

hebt gespeeld en met artiesten als 

Carel Kraayenhof, Blue Man Group 

hebt gewerkt, helpt zeker mee.”

Wat doe je het allerliefst?

“Ik vind alles leuk wat ik doe maar 

het drummen in mijn Servische band 

Balkanopolis vind ik top. We hebben 

recent een CD/DVD opgenomen, 

‘Kingdom of Balkanopolis’ genaamd. 

Hun muziek kent veel ritmische 

elementen, wat voor mij een grote 

uitdaging is.” 

Welke productie of ster is je het 

meest bijgebleven?

“Dat ik als enige Nederlandse 

drummer in de Amerikaanse Blue 

Man Group mocht staan, was een 

droom. Met fl uoriserende pakken 

aan, hingen we in kubussen 

boven het podium en speelden we 

experimentele rockmuziek. Te gek!”

Hoe speelt de hedendaagse techniek 

een rol in jouw vak? 

“De hele Apple productenlijn heeft 

ons leven als muzikant een stuk 

eenvoudiger gemaakt. Vroeger 

ging alles met papier (bladmuziek), 

proefopnames en geluidsbanden. Die 

moest je opsturen of langsbrengen 

en dan bleken de systemen weer niet 

te matchen. Muziek maken kostte 

toen veel meer moeite, tijd en geld. 

Tegenwoordig worden alle opnames 

met computers gedaan. Ik ken geen 

vandaag de dag geen enkele muzikant 

of techneut die niet met Apple werkt.  

Vroeger kostte de huur van een 

studio een vermogen. Nu neem ik 

in mijn eigen studio met mijn eigen 

apparatuur een partij op. Die productie 

stuur ik binnen een paar minuten naar 

de opdrachtgever die vervolgens kan 

gaan afmixen. Ik kan sneller muziek 

op maat maken in een kortere tijd. 

Het geeft mij meer creatieve ruimte 

dan ooit. En wat ook scheelt: ik hoef 

mijn instrumenten niet meer overal 

naartoe te sjouwen. Bladmuziek lees 

ik tegenwoordig op mijn iPad. Weg met 

die stapel papier en toch heb ik alles bij 

de hand. Met 1 veeg, sla ik de bladzijde 

om en binnen no time is de volgorde 

van het repertoire aangepast. Ik geloof 

wel dat ik een van de eersten ben die 

dat doet maar weet zeker dat ook dit 

snel gemeengoed wordt.” 

Welke Apple producten behoren tot 

jouw uitrusting? 

“Ik heb een iMac, Macbook Pro, Ipad2 
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en Iphone4. De iMac blijft thuis, de 

rest gaat overal mee naartoe. Ik 

heb trouwens al mijn apparatuur in 

fases bij de Apple Premium Reselling 

store bij mij in de buurt gekocht. Mijn 

eerste Mac had ik 15 jaar geleden. Ik 

kocht hem vanwege het design en het 

gebruiksgemak. Met mijn Macbook 

Pro doe ik écht alles, die wil ik nooit 

meer missen.”

Heb je tot slot nog een tip voor de 

lezers van iStyle?

“Als je muzikale ambities hebt, zou 

ik meteen het programma ProTools 

op je Mac zetten. Dat programma 

gebruik ik voor opnames en werkelijk 

iedere studio werkt daar mee. Naast 

dat de Apple techniek een aanwinst 

is voor de muziekindustrie, kan 

het je goed helpen om je doelen 

te bereiken. Je kunt eenvoudig 

een opname maken, je eigen spel 

terugluisteren en tot in detail 

verbeteren. Als je de techniek 

beheerst, maakt het je absoluut een 

betere muzikant.”

Voor meer informatie: 
E: ariedrums@mac.nl

W: www.ariedenboer.nl
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•  Space Saving Design 

•  Fast Transfer Speeds 

•  Charge & Sync Other Apple Devices 

•  Iomega Protection Suite Software

Everything you need on your Mac® desktop in a space saving design!
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Mac’s got a new best friend.

Iomega®

Mac Companion 
Hard Drive

With up to 3TB of capacity, you can save all of your media projects and more. 

FireWire 800 and USB 3.0/ USB 2.0 connections (7200 RPM) give you fast speed to

work with large video, photo, or graphic files. Plus, charge/sync your iPad, iPod or

iPhone device! (Apple products sold separately) 
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 Kom snel langs om de 
nieuwe MacBook Pro 
uit te proberen 
Het woord ‘topprestaties’ heeft 
een nieuwe betekenis gekregen.

De snelste Mac-notebooks zijn nu tot twee keer sneller dan voorheen. De nieuwe 
MacBook Pro is uitgerust met de nieuwste en krachtigste Intel-processors en 
gloednieuwe grafi sche voorzieningen die je zonder meer versteld zullen doen 
staan. Bovendien bevat de nieuwe MacBook Pro nu razendsnelle Thunderbolt 
I/O-technologie, waarmee je hogeresolutiedisplays en geavanceerde 
data-apparatuur kunt aansluiten via één enkele poort. Kom langs bij je Apple 
Premium Reseller en ervaar de verbluffende kracht van de nieuwe MacBook Pro.

De nieuwe 13-inch, 15-inch en 17-inch MacBook Pro

Verkrijgbaar bij de Apple Premium Reseller
zie voor adressen het overzicht elders in dit blad of kijk op www.aprmagazine.nl
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Ultiem wo
in je eigen
De poort naar de tuin zwaait uitnodigend ope

gekomen, schiet deze automatisch van het slo

Peter Altevogt, de trotste eigenaar van dit stijlvolle 

optrekje, heet ons breed glimlachend welkom. Ons 

avontuur vol technische snufjes en intrigerende 

hoogstandjes gaat beginnen.

We zijn te gast in een nieuwgebouwde krukhuis boerderij 

in Hoogmade. Zeer stijlvol ingericht en voorzien van alle 

(technische) gemakken welke een mens kan bedenken. 

Het hele huis wordt bestuurd via ingebouwde fl atscreens, 

de iPod,  iPhone en iPad. We volgen Peter naar de grote 

tuin met uitzicht op het Groene Hart en strijken neer 

op de dikke kussens van het houten tuinmeubilair. “Dit 

project is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”, 
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oongenot 
n huis

open. In de buurt van de voordeur 

slot en trekken we hem nieuwsgierig open. 

begint Peter. “Veertien jaar geleden begon ik een ICT 

bedrijf dat inmiddels uit 50 medewerkers bestaat. Ik 

ben gek op techniek en wilde dat ook in mijn dagelijkse 

leven integreren om er profi jt van te hebben. Al snel 

constateerde ik dat er heel veel verschillende systemen 

waren. Via IP heb ik alle systemen moeiteloos met elkaar 

laten communiceren, zodat via de iPod, iPhone en de 

iPad alles te besturen is waar je als gebruiker natuurlijk 

dagelijks veel profi jt van hebt.”

Optimaal woongemak
Peters passie kwam tot wasdom toen hij en echtgenote 

Wytske Hartog hun droomboerderij kochten. Samen 
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creëerden zij een complete belevenis 

van het ‘nieuwe wonen’. Wytske, styliste 

van beroep, heeft het huis een eigen 

gezicht gegeven. Door de combinatie van 

natuurlijke tinten, sobere materialen en 

exclusieve stoffen en meubels, heeft de 

boerderij een elegante en toch stoere 

stijl. Peter: “Wytske heeft qua styling 

haar dromen in dit huis gerealiseerd 

en ik op technisch gebied. Optimaal 

woongemak, dat is wat we hebben 

nagestreefd.” Duidelijk genietend, kijkt 

Peter naar de tuin. Met 1 tik op zijn iPhone, 

start hij de sproeiers die het gazon van 

water voorzien. “Sorry, automatisme”,  

verontschuldigt Peter zich, voor hij zijn 

verhaal vervolgt. “ De realisatie van ons 

eigen, perfecte woonhuis, heeft ervoor 

gezorgd dat we samen een bedrijf zijn 

gestart: StyleXclusief. Wij hebben onze 

krachten en ervaringen gebundeld tot een 

concept waarbij technologie en stijl elkaar 

ontmoeten. Wij willen andere mensen 

laten meegenieten van al het moois en al 

het gemak dat wij zelf ervaren.” 

Alles onder controle
Tijdens de rondleiding door het huis, 

het gastenverblijf, de indoor Spa en 

vergaderzaal, vallen we van de ene 

in de andere verbazing. Wij snappen 

dat dit prachtige huis vaak als decor 

dient voor fotoshoots en fi lmopnames. 

Er zijn geen zichtbare kabels, geen 

kamers vol apparatuur, maar in de 

muur weggewerkte luidsprekers 

en geïntegreerde beeldschermen. 

Dit alles gecombineerd met een 

gebruiksvriendelijke afstandsbediening: je 

iPod, iPhone en iPad. Stap je uit bed, dan 

gaat via een sensor de oriëntatieverlichting 

aan zodat je makkelijk de weg naar het 

toilet kunt vinden. Met enkele tikken 

schuiven gordijnen omhoog en worden 

verlichting en temperatuur per vertrek 

ingesteld. Wil je muziek in de tuin of in 

bad? Geen probleem. Openhaardje aan? Je 

woonkamer omtoveren tot bioscoop? Het 

is zo geregeld. Peter vult aan: “We waren 

afgelopen winter in Bali. Toen stond de 

tuinman aan de poort. Via een beveiligde 

VPN verbinding, maakte ik contact met 

de camera’s  en zag ik hem staan. Ik heb 

toen de poort open gedaan zodat hij aan 

de slag kon. Op het vliegveld, stelde ik 

alvast de temperatuur in van het huis en 

het zwembadwater. Zo konden we midden 

in de winter relaxen in het warme water en 

de reis van ons afspoelen.”

Zelf experimenteren
Vanwege de gebruikersvriendelijkheid 

gebruiken wij Apple producten die we via 

de Resellers ’s inkopen en combineren die 

met ingebouwde iPhone en iPad docking 

systemen die uit  Amerika komen.  In dit 

huis zijn vier van deze stations te vinden 

en zo kunnen alle functies en inhoud van je 

iPhone door het hele huis worden gebruikt. 

“Wij beseffen ons heus dat het niet voor 

iedereen (fi nancieel) mogelijk is om het 

hele huis te voorzien van een dergelijke 

besturing”, zegt Peter. “Maar als je het 

leuk vindt, kun je natuurlijk klein beginnen. 

Je zou bijvoorbeeld een cameraatje in de 

babykamer kunnen plaatsen.  Als je dan 

uit eten gaat, is je oppas er weliswaar, 

maar je zit toch lekkerder als je via je 

telefoon kunt zien dat je kleintje rustig 

slaapt.” Voor een uitgebreider experiment, 

zou je volgens Peter kunnen denken aan 

Control4. Peter: “Dit is een systeem met 

een multifunctionele afstandbediening 

(die alle anderen vervangt) waarmee je je 

complete home entertainment systeem 

kunt bedienen. Maar ook het aansturen 

van bijvoorbeeld verlichting, verwarming, 

alarm, gordijnen en verduistering, kan met 

dit apparaat. Het systeem is uit te breiden 

al naar gelang je wensen en budget. Het 

mooie is, is dat je met de Control4 App  

je iPad en iPhone als afstandbediening 

kunt gebruiken om alles te besturen. Voor 

nog geen duizend euro heb je een basis 

Controller met afstandbediening en kun je 

al genieten van een groot stuk gemak.” 

Toekomstmuziek
Door het hele huis dus controle over 

geluid, beeld, licht en temperatuur. 

Toekomstmuziek...? Volgens Peter en 

Wytske beslist niet. “Wij zijn misschien een 

early adapter maar ik verwacht dat over 

10 jaar alle techniek in huis of op kantoor, 

standaard is geïntegreerd.”

Voor meer informatie: 
www.stylexclusief.nl
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.txt Logitech .img Logitech

Logitech Keyboard Case for iPad 2  
De perfecte partner voor onderweg

De Keyboard Case is de ideale partner voor de iPad 
2! Verbind het draadloze toetsenbord snel en eenvou-
dig via Bluetooth® met je iPad. Het toetsenbord kan 
bovendien via USB opgeladen worden. Dus nooit meer 
batterijen verwisselen. Met een uitsparing net achter 
het toetsenbord zet je je iPad 2 eenvoudig in portret- of 
landschap modus. De keuze is aan jou. 
Logitech Keyboard Case for iPad 2  

Vanaf € 99,99

Logitech Speaker Stand for iPad
Audio op een voetstuk

Verdubbel je luisterplezier met deze 
alles-in-één speaker, standaard en 
oplaadstation. Luister naar muziek 
tijdens het koken. Kijk een fi lm in 
bed. U kunt uw Logitech® Spea-
ker Stand gemakkelijk overal 
in huis gebruiken om van vol 
stereogeluid te genieten of uw 
iPad op te laden. De stroom- 
en volumeknoppen bevinden 
zich aan de voorkant, pre-
cies waar u ze hebben wilt. 
Logitech Speaker Stand 

for iPad

Vanaf € 49,99

Mobee Magic Charger 
for Magic Mouse 

De Magic Charger van Mobee laadt je Magic Mouse 
geheel draadloos op. Het is een inductief opladend 
USB station met een Battery Pack die je in je 
Magic Mouse klikt. Het opladen is simpel: leg de 
Magic Mouse op het USB station, in welke positie 
dan ook, en de Magic Mouse laadt zich weer op. 
Mobee Magic Charger for Magic Mouse

Vanaf € 54,95

Icon I-DJ  controller

De compacte Icon I-DJ  controller wordt op 
de computer USB aangesloten. Met bijgevoegde  
Deccadance software kan je direct als DJ beginnen.  
DJ  pakketten zoals onder andere Traktor worden ondersteund.
De Icon I-DJ heeft naast vele functies ook een crossfader en  2 
touch sensitive jogwheels..
Icon I-DJ  controller

Vanaf € 99,00  

D-Link DCS-930L

Je buren kunnen je huis niet 
24 uur per dag in de gaten 
houden. De D-Link DCS-
930L kan dat wel. De bewa-
kingscamera mailt foto’s van 

inbrekers meteen door naar 
je telefoon of iPad.
De DCS-930L heeft zowel 
een netwerkaansluiting 

als ingebouwde antennes.  
Hierdoor kan deze camera dus 

draadloos beelden doorzenden. Je 
hebt alleen maar een stopcontact 
nodig (en een draadloos netwerk). 
Het ‘spionnetje’ heeft een eigen net-
werkaansluiting waardoor hij geen 
(zoals een webcam) pc nodig heeft 
om te kunnen functioneren. De 
netwerkcamera biedt geïntegreerde 
toepassingen waaronder motion de-
tection (bewegingsdetectie): als de 
camera beweging waarneemt, stuurt 
het toestel een serie foto’s door naar 
een opgegeven e-mailadres.
D-Link DCS-930L  
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Maak professionele documenten en presentaties met de meest gebruikte productiviteitssoftware 

voor de Mac. Omdat Offi ce voor Mac 2011 compatibel is met Offi ce voor Windows kunt u met 

nagenoeg iedereen samenwerken aan documenten, op elke mogelijke locatie.

Waarom Offi ce?

Soepele samenwerking met 

anderen

Of u nu bestanden wilt delen 

of online wilt samenwerken, 

u kunt erop vertrouwen dat 

Offi ce voor Mac volledig 

compatibel is met Offi ce 

voor Windows. Offi ce wordt 

wereldwijd op meer dan 

1 miljard Mac’s en pc’s 

gebruikt zodat u moeiteloos 

met praktisch iedereen kunt 

samenwerken, hoe u wilt en 

wanneer u wilt. Bovendien 

kunt u bestanden delen met 

Windows Live Skydrive of 

Sharepoint*.

Tijd besparen dankzij 

vertrouwde software

Offi ce voor Mac 2011 bevat 

de vertrouwde opdrachten, 

indelingen en interfaces die u 

al kent, zodat u direct aan de 

slag kunt. Het is eenvoudiger 

dan ooit om over te schakelen 

tussen een Mac en een pc en 

weer terug, wanneer en hoe u 

ook wilt werken.

Professionele functieset

Offi ce voor Mac 2011 biedt een 

bijzonder volledige functieset, 

met alles wat u verwacht van 

professionele software. Als u 

indrukwekkende documenten 

met een professionele 

uitstraling wilt leveren, is 

Offi ce voor Mac 2011 het 

aangewezen pakket. Beter 

bestaat niet.

Nieuwe toepassingen

Outlook-integratie

Microsoft Outlook voor Mac is 

het alles-in-één-programma 

voor e-mail, agenda’s, 

contactpersonen en taken. 

Uw ideeën 
komen tot leven
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Vouw meerdere e-mailthreads samen 

tot één snelle weergave. Bekijk al uw 

postvakken in een enkele weergave. 

En beheer uw takenpakket vanaf 

nagenoeg elke mogelijke locatie.

Offi ce-webtoepassingen

Met Windows Live SkyDrive kunt u 

documenten en presentaties gratis 

online opslaan en bewerken. Gebruik 

vervolgens Offi ce-webtoepassingen 

voor toegang tot uw documenten 

vanaf bijna elke computer. U kunt 

eenvoudig via uw webbrowser 1 

aanmelden bij skydrive.com om aan 

de slag te gaan. Zo kunt u productief 

zijn op elke mogelijke locatie.

Cocreatie

Offi ce voor Mac 2011 biedt optimale 

mogelijkheden voor samenwerking: 

zo kunt u in realtime gezamenlijk 

aan documenten schrijven of audio 

en video toevoegen aan chats. 

Dankzij de compatibiliteit met 

Offi ce voor Windows kunt u uw 

werk bovendien met nagenoeg 

iedereen delen. Daartoe heeft u 

de beschikking over Windows Live 

Skydrive of Sharepoint*.

Lint

Dankzij het lint en de werkbalk van 

Offi ce voor Mac hebt u veelgebruikte 

opdrachten binnen handbereik. 

Ontdek geavanceerde opties die 

automatisch worden aangepast 

aan de toepassing en functie die u 

momenteel gebruikt. Offi ce voor Mac 

heeft zelfs dezelfde menu-interface 

als de meeste Mac-toepassingen, 

zodat u snel vindt wat u zoekt.

Sjablonengalerie

Met de nieuwe sjablonengalerie 

in Offi ce voor Mac maakt u heel 

eenvoudig fantastisch uitziende, 

consistente documenten. Sjablonen 

worden in een groot formaat 

weergegeven zodat u lay-outs, 

afbeeldingen en lettertypen in één 

oogopslag kunt bekijken. U kunt zelfs 

rechtstreeks in de galerie bewerken 

om snel een serie aangepaste 

documenten te maken.

Foto’s verfraaien

Offi ce voor Mac 2011 biedt een 

volledige set bewerkingsopties voor 

media.

Volledige schermweergave

Maximaliseer de schermruimte 

voor het lezen en schrijven van 

documenten zodat u zich optimaal 

kunt concentreren op uw huidige 

taak.

Diavoorstelling uitzenden

PowerPoint voor Mac 2011 biedt 

de mogelijkheid op afstand en voor 

meerdere personen te presenteren 

voor een betere communicatie en 

minder reiskosten. 

Visual Basic

Verhoog effi ciëntie en bespaar 

tijd door terugkerende taken in 

Word, PowerPoint en Excel te 

automatiseren. IntelliSense, een 

van de nieuwe functies, gebruikt 

automatische aanvulling voor 

symboolnamen die programmeurs 

typen. U kunt uw documenten zo 

sneller coderen en leveren.

Sparklines

Met de sparklines in Excel voor 

Mac 2011 kunt u kleine grafi eken in 

een enkele cel maken. Zo ziet u de 

kleinste details van uw gegevens, 

terwijl u het grote geheel nooit uit het 

oog verliest.

Orde in objecten

Orden snel lagen met tekst, foto’s 

en afbeeldingen. Maak fantastische 

multimediadocumenten en orden 

ze opnieuw zonder steeds te 

hoeven kopiëren en plakken. Het 

manipuleren van lagen met alle 

vormen op een pagina gaat al net zo 

eenvoudig.

* Met Microsoft Offi ce voor Mac voor Thuisgebruik 

en Studenten 2011 heeft u slechts de beschikking 

over Windows Live Skydrive. Met de versie voor 

Thuisgebruik en Zelfstandigen heeft u daarnaast de 

beschikking over Sharepoint.

.txt & .img Microsoft

Microsoft Offi ce voor Mac voor 

Thuisgebruik en Studenten 2011

Vanaf € 119,00

Microsoft Offi ce voor Mac voor 

Thuisgebruik en Zelfstandigen 2011

Vanaf € 249,00
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BAMBOO STYLUS. 
DE NIEUWE PEN VOOR JE IPAD.

Gestroomlijnd met een zachte tip. Wie wil er nu niet de 
digitale Bamboo Stylus pen over de iPad laten glijden om 
zo aantekeningen, schetsen, krabbels en tekeningen om 
te toveren in persoonlijke creaties? Alleen al omdat het 
een pen is met zo’n perfect uitgebalanceerd gewicht – 
van slechts 20 gram! – dat de pen als een verlengstuk van 
je hand aanvoelt. Bovendien heeft Wacom, gereputeerd 
voor het ontwerpen van de meest creatieve hulpmiddelen, 
de kleinst mogelijke penpunt gemaakt, met een doorsnee 
van slechts 6 mm. Hierdoor kan je veel nauwkeuriger met 
je Bamboo Stylus werken. 

Whatever you do. Be yourself. Be Bamboo.

Probeer onze Bamboo Paper-app uit -
gloednieuw in de Apple App Store!

www.wacom.eu

Wilt u een Intuos4 van Wacom? Dan is dit het juiste 
moment om er een te kopen! Want wij kunnen u de
ultieme knalcombinatie aanbieden: een set met Intuos4 en 
Adobe Lightroom! Als u onze Intuos4 Adobe Lightroom-
set nu bestelt, profi teert u niet alleen van een krachtige 
combinatie waarmee u het beste uit uw foto s haalt, 
maar bespaart u bovendien 35% op de adviesprijs. 

In weblogs en op internetfora wordt al druk gediscussieerd 
over hoe u het meest van deze combinatie kunt 
profi teren. Volg uw instinct en zoek een dealer in uw 
buurt, bezoek onze eStore voor meer informatie of bekijk 
de tips en tricks voor Intuos4 en Lightroom op onze 
Facebook-pagina. 

K
arak

te
ro

n
tw

e
rp

e
r: M

att C
io

ffi 

-35%

EEN KNALCOMBINATIE

ontworpen voor je iPad®

HAAL HET BESTE UIT UW FOTOS 
MET INTUOS4 EN ADOBE® PHOTOSHOP® LIGHTROOM® 3
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WannaknowiStyle

NEW MACBOOK-PRO

De snelste Mac-notebooks zijn nu tot twee keer sneller dan voorheen. De nieuwe Mac-
Book Pro is uitgerust met de nieuwste en krachtigste Intel-processors en gloednieuwe 
grafi sche voorzieningen die je zonder meer versteld zullen doen staan. Bovendien bevat 
de nieuwe MacBook Pro nu razendsnelle Thunderbolt I/O-technologie, waarmee je 
hogeresolutiedisplays en geavanceerde data-apparatuur kunt aansluiten via één enkele 
poort. Kom langs bij je Apple Premium Reseller en ervaar de verbluffende kracht van de 
nieuwe MacBook Pro. MacBook-Pro 13-inch Vanaf € 1.149,– MacBook-Pro 15-inch 

Vanaf € 1.749,– MacBook-Pro 17-inch € 2.249,–

.txt & .img Apple

13, 15 of 17-inch 

breedbeelscherm

Geavanceerde

Intel-processors

Razendsnelle

Thunderbolt

I/O-technologie

Glanzende toplaagLed-achtergrond 

verlichting

    Geavanceerde processors. 

           Nieuwe grafische voorzieningen. Baanbrekend

hoge I/O snelheden. Drie grote stappen voorwaarts.

250, 320 of 500 GB 

Harde schijf
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CE
Zevende editie Bavaria City Racing

Met gierende 
banden door
Rotterdam
Raceliefhebbers opgelet: zondag 21 augustus is het centrum 

van Rotterdam wederom het kloppend hart van de zevende 

editie van Bavaria City Racing. Het programma ziet er nu 

al veelbelovend uit, mede door de deelname van Formule 

1-teams Mercedes GP Petronas en Lotus Renault. Ook 

genieten van  de geur van verbrand rubber en brullende 

motoren? Zorg dan dat je erbij bent!

.txt Sabine Bison .img Frits van Eldik

011148 iStyle Magazine.indd   37011148 iStyle Magazine.indd   37 06-07-11   20:3806-07-11   20:38



iS
tyle

  |  Z
o

m
e

r 2
0

1
1

  |  3
8

De organisatie van Bavaria City 

Racing is druk bezig met verdere 

uitbreiding van het programma en 

kijkt uit naar een spectaculaire editie. 

Een ding is zeker: de hoofdrollen 

zijn weggelegd voor de coureurs 

van snelle Formule 1-bolides en 

peperdure sportwagens. 

Toppers 2011
In de editie van 2011 maakt onder 

andere Tim Coronel zijn opwachting 

in het hoofdprogramma. Hoogtepunt 

in het hoofdprogramma zijn de 

Formule 1-bolides. De auto’s starten 

en fi nishen op de Willemsbrug. Het 

parcours loopt van de Blaak, langs 

de Coolsingel naar de kade. Ook dit 

jaar worden weer honderdduizenden 

bezoekers verwacht op het 

race-evenement wat inmiddels 

is uitgegroeid tot het grootste 

publieksevenement van Nederland. 

Vooral het Hofplein is ieder jaar 

een gewilde locatie. Daar trakteren 

de coureurs het publiek op stunts, 

zoals de populaire ‘donuts’. Er is alle 

ruimte om het stuur om te gooien, 

rubber op de baan achter te laten en 

te zorgen voor dikke rookwolken. 

” 

Eerste deelnemer: 
Lotus Renault GP
Het eerste Formule 1-team dat 

begin voorjaar toezegde was 

Lotus Renault GP. De tweevoudig 

constructeurskampioen van het 

Formule 1 kampioenschap, zal voor 

de vijfde keer aanwezig zijn in de 

havenstad. Bij de eerste deelname 

van het team in 2007 waren het 

Nelson Piquet en huidig Team Lotus 

F1-coureur Heikki Kovalainen die 

hun sporen in het Rotterdamse 

asfalt drukten. Dit jaar rijdt het Lotus 

Renault GP-team met een nieuwe 

rijdersopstelling met Nick Heidfeld 

en Vitaly Petrov. Welke coureurs dit 

jaar de spectaculaire demonstraties 

verzorgen, blijft nog even geheim.  

Zowel hoofdsponsor Bavaria, als de 

organisatie zijn zeer verheugd met 

de komst van het Lotus Renault GP-

team.  

Nieuw aan de startgrid: 
Mercedes GP
 Het zal de eerste keer zijn dat 

de huidige nummer vijf bij de 

constructeurs van het Formule 

1 kampioenschap, Merdedes GP 

Petronas, haar opwachting maakt 

op Bavaria City Racing. Dit jaar 

rijdt het team met Nico Rosberg en 

zevenvoudig wereldkampioen Michael 

Schumacher. Met ingang van dit 

raceseizoen is Allianz Group partner 

geworden van het Mercedes GP 

Petronas-team. Hun logo zal daarom 

te zien op de HANS-systemen van 

de coureurs en de gordels in de 

auto’s. De toevoeging van Mercedes 

GP Petronas aan de startgrid van 

Bavaria City Racing maakt de 

PROGRAMMA 2011

11:00  VIP-dorp en Familieplein open

11:30 New Energy demonstratie

12:10 Voorprogramma

14:00 Opening Bavaria City Racing 2011

 met oa Driversparade

14:05 Start hoofdprogramma met o.a. Formule 1

16:30 Einde programma parcours

16:30 Start feest VIP-Dorp

18:45 Einde Bavaria City Racing 
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organisatie enthousiast. “Met dank 

aan Allianz kunnen de Nederlandse 

autosportfans deze zomer genieten 

van de zilverkleurige Mercedes GP 

Petronas-bolide”, geniet Vaanholt. 

Welke coureur in augustus de bolide 

door de straten van Rotterdam 

stuurt, is nog niet bekend. Dat de 

betreffende coureur er een spektakel 

van zal maken is zeker.  

Formule 1 simulator
wacht op jou
Vergeet vooral niet een bezoekje te 

brengen aan het familieplein op de 

Binnenrotte (naast station Blaak). 

Hier kun je de bolides van dichtbij 

bewonderen en in een Formule 1 

simulator een rondje over een circuit 

te maken. Bleekemolen plaatst 

tijdens Bavaria City Racing hun High 

End F1 simulator. Deze exacte kopie 

van een Formule 1-bolide met  ‘force 

feedback’-stuur maakt het mogelijk 

het echte Formule 1 gevoel zelf 

te beleven. Maak dus gerust een 

rondje over het circuit van Monaco, 

Spa Francorchamps of Catalunya 

in een Formule 1, GP2 of F3-bolide 

en voel de G-krachten die normaal 

alleen voorbehouden zijn aan de 

beste coureurs ter wereld. Rijd jij 

de snelste tijd? Dan win je twee 

VIP-tickets voor Bavaria City Racing 

2012 en schaar je jezelf tussen 

een rijtje van celebs als Vitantonio 

Liuzzi, Jeroen Bleekemolen en Wibi 

Soerjadi. En als je mazzel hebt, kun 

je ook nog een handtekening scoren 

van een bekende coureur of samen 

op de foto. Er zijn veel interessante 

bezienswaardigheden voor zowel 

kinderen als volwassenen op het 

familieplein.

En ook nog
Het race-evenement belooft een 

waar spektakel te worden en is meer 

dan alleen de Formule 1. Er zijn ook 

demonstraties uit diverse andere 

raceklassen en drifters. Daarbij zal 

de nodige aandacht aan jong talent 

van Nederlandse bodem worden 

besteed en is New Energy in de zin 

van duurzame auto’s, onderdeel van 

het programma. Het evenement zal 

traditiegetrouw op zaterdagavond 

beginnen met het Burning Rubber 

Gala en wordt zondagavond 

afgesloten met de offi ciële afterparty 

Club Monaco.

http://www.bavariacityracing.nl 

http://twitter.com/#!/bavariacityrace

http://www.facebook.com/#!/

BavariaCityRacingRotterdam

WIN NU 5x 2 SILVERTICKETS

ter waarde van 150 euro!

Verslaafd aan snelheid en Formule 1? Grijp dan nu je kans en zit

er met je neus bovenop! Bavaria City Racing stelt 5 x 2 kaarten 

aan jou beschikbaar! Wat moet je doen om hiervoor in 

aanmerking te komen? Wordt volger van iStyle op Twitter! 

Op 1 augustus as. worden uit de volgers die zich hebben 

aangemeld 5 winnaars getrokken. 
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Kijken, luisteren, werken, spelen.

Maak je iPad compleet met 

Logitech® accessoires 

Een iPad is geweldig. Toch kan het beter! 

Door Logitech accessoires aan je iPad toe te 

voegen, wordt typen comfortabeler en kijken 

en luisteren wordt simpelweg genieten! 

En dat alles in een strak en modern design: 

ideaal voor onderweg.
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WannaknowiStyle

POWERFUL DESKTOP iMac

De nieuwe iMac-modellen zijn standaard uitgerust met quad-core Intel Core i5-proces-
sors. De 21,5-inch iMac is er met een 2,5-GHz of 2,7-GHz quad-core Intel Core i5. Voor 
een ruimer zicht kies je voor een 27-inch iMac met een 2,7-GHz of 3,1-GHz quad-core 
Intel Core i5. Je kunt iMac zelfs confi gureren met de snelste quad-core processor op 
de markt: de Intel Core i7. In alle modellen zijn de nieuwe verfi jnde chipsets van Intel 
gebruikt. Daardoor presteert de nieuwe iMac bijna twee keer zo snel als de vorige gene-
ratie1 en gaat alles wat je doet stukken sneller. En omdat Mac OS X elke core optimaal 
benut, beschik je echt over een supersnel systeem. Apple iMac vanaf € 1.149,–

.txt & .img Apple

21,5-inch 

breedbeelscherm

Geavanceerde

Intel-processors

Glanzende toplaag

Led-achtergrond 

verlichting

27-inch 

breedbeelscherm

De ultieme all-in-one zet alles op alles

1 TB

Harde schijf

500 GB of 1 TB

Harde schijf
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1 Vergeleken met vorige iPad. De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van de configuratie en het gebruik. Ga naar www.apple.com/nl/batteries voor meer informatie. 2 Mac met FaceTime en een 
internetaansluiting of iOS-apparaat met FaceTime en Wi-Fi-aansluiting vereist. FaceTime is niet overal beschikbaar. Ga naar www.apple.com/nl/mac/facetime voor meer informatie. 3 iPad Smart Cover 
afzonderlijk verkrijgbaar. De kleur van leren hoezen kan gedeeltelijk vervagen bij gebruik. TM en © 2011 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nu verkrijgbaar: iPad 2
Kom langs en ontdek zelf 
wat ‘m nog beter maakt.
Dit alles vernieuwende apparaat neemt nu een nog grotere voorsprong. iPad 2 is dunner, 
lichter en sneller dan het origineel, terwijl de batterij nog steeds 10 uur lang meegaat.1 
Met de nieuwe camera’s aan de voor- en achterzijde kun je FaceTime2-videogesprekken 
voeren en HD-video opnemen op het prachtige 9,7-inch Multi-Touch-display. De optionele 
iPad Smart Cover3 wordt met magneten op zijn plaats gehouden en sluit perfect op iPad 
aan. Kom langs bij je Apple Premium Reseller om de fantastische iPad 2 met eigen ogen 
te zien.

Verkrijgbaar bij de Apple Premium Reseller
zie voor adressen het overzicht elders in dit blad of kijk op www.aprmagazine.nl
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WannaknowiStyle

MACBOOK

Wanneer je je nieuwe MacBook opent, zie je een prachtig beeldscherm met led-achter-
grondverlichting en glanzende toplaag, dat meteen volledig helder is. Hierop komen al 
je foto’s, fi lms en presentaties in al hun glorie tot leven. Dankzij de breedbeeldresolutie 
van 1280 x 800 pixels heb je alle ruimte om te multitasken. MacBook is voorzien van de 
nieuwe NVIDIA GeForce 320M grafi sche processor. Vergeleken met de vorige genera-
tie is deze grafi sche processor tot 80 procent sneller, dus je kunt rekenen op perfecte 
prestaties als je door je foto’s bladert of een fi lm bekijkt. Je kunt je MacBook overal 
gebruiken zonder te zeulen met de lichtnetadapter en zonder hem aan te sluiten op een 
stopcontact. De ingebouwde lithium-polymeerbatterij levert tot 7 uur stroom zonder 
bijladen. MacBook Vanaf € 999,–

.txt & .img Apple

13,3-inch 

breedbeelscherm

Geavanceerde

Intel-processors

Multi-Touch-

trackpad

Glanzende toplaag

Led-achtergrond 

verlichting

De Notebook voor iedereen!

250, 320 of 500 GB 

Harde schijf
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The sky 
has no limit
iCloud is laatste versie van Apple’s cloud computing service. Voor diegenen die het even hebben gemist: met cloud 

computing wordt bedoeld dat je je content zoals software, muziek, foto’s en apps niet meer lokaal op je eigen 

apparatuur bewaart, maar ‘ergens’ op een server. In de (i)cloud dus. Het is een supermakkelijke manier om al je 

content te bewaren en te beheren want ...  eenmaal in de cloud, hoef je er niets meer aan te doen.

Je content op al je apparatuur
iCloud biedt veel meer dan alleen 

opslagruimte. Je krijgt namelijk 

moeiteloos toegang tot (bijna) al 

je content op de apparaten die je 

bezit, zoals je iPad, iPhone, iPod 

touch, Mac of pc. Het gaat hier niet 

alleen om muziek en foto’s, ook je 

e-mail, contactgegevens en agenda 

worden op alle apparaten bijgewerkt. 

Wanneer je een contact toevoegt 

via bijvoorbeeld je telefoon, stuurt 

iCloud de nieuwe contactgegevens 

automatisch naar het adresboek op je 

Mac of naar Outlook op je pc.

Hetzelfde geldt voor apps die je 

installeert en iBooks die je koopt. Je 

hoeft niets te synchroniseren of te 

beheren want iCloud doet alles zelf. 

Zodra je je iPhone, iPad of iPod touch 

bijwerkt naar besturingssysteem 

iOS 5, wordt iCloud naadloos 

in je favoriete apps van Apple 

geïntegreerd. Eenvoudiger kan het 

écht niet.

Veel voor weining
Overtuigd dat iCloud ook iets voor 

jou is? Meld je dan meteen aan en 

ontvang gratis 5 GB opslagruimte. 

Niet veel denk je? Omdat iCloud 

je materiaal op een effi ciënte 

manier bewaart, is het meer dan 

genoeg. Alleen de ruimte voor 

je e-mail, documenten, fi lmrol, 

accountgegevens en instellingen 

tellen trouwens mee. Het materiaal 

dat het meeste ruimte kost, zoals 

je muziek, apps , boeken en je 

Fotostream,valt erbuiten. 

iTunes de lucht in
De muziek die je in iTunes koopt, 

maakt iCloud automatisch op al 

je apparaten beschikbaar. Dus als 

je thuis op je iPad een nummer 

aankoopt, kun je er op weg naar je 

werk op je iPhone naar luisteren, 

zonder te synchroniseren. Ook 

muziek die niet in iTunes is gekocht, 

kan in iCloud. Daarvoor is iTunes 

Match de perfecte oplossing. Het 

werkt als volgt: iTunes bepaalt 

welke nummers in je verzameling 

in de iTunes Store beschikbaar 

zijn. Muziek die beschikbaar is, 

wordt automatisch aan je iCloud-

bibliotheek toegevoegd. Omdat de 

iTunes Store meer dan 18 miljoen 

nummers bevat, zal bijna al je muziek 

al in iCloud beschikbaar zijn. Je hoeft 

alleen de nummers te uploaden die 

niet in iTunes zijn gevonden. Alle 

muziek die in iTunes wordt gevonden, 

wordt afgespeeld in 256-Kbps iTunes 

Plus-kwaliteit, zelfs als jouw versie 

een lagere kwaliteit had.

iTunes Match zal voorlopig niet in 

Nederland beschikbaar zijn.

Al je foto’s in een fl its 
beschikbaar
Met welk apparaat je ook een foto 

maakt (of upload vanaf je digitale 

camera), iCloud stuurt de foto 

automatisch naar de app Foto’s op 

je iOS-apparaten, iPhoto op je Mac, 

de fotobibliotheek op je pc en het 

Fotostream-album op je Apple TV. Je 

kunt je foto’s dus waar en wanneer 

je maar wilt aan anderen laten zien. 

Foto’s die naar je iOS-apparaat 

worden verstuurd, komen terecht 

in een Fotostream-album met je 

duizend laatste foto’s. iCloud bewaart 

nieuwe foto’s standaard 30 dagen. 

Om al je foto’s altijd te bewaren, hoef 
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OUD
je alleen Fotostream te starten op je 

Mac of pc. 

Nooit meer iets kwijt
Dagelijks maakt iCloud een 

reservekopie van je gegevens op je 

iOS-apparaten. Na de eerste kopie 

van alle content, worden daarna 

alleen de veranderingen gekopieerd. 

Ook dat gaat weer vanzelf. Zo’n 

reservekopie doet trouwens meteen 

het zware werk als je een nieuw 

apparaat aansluit. Maak verbinding 

met een Wi-Fi-netwerk, geef je 

Apple ID en wachtwoord op en zie, je 

gegevens gaan direct over naar het 

nieuwe apparaat.

En wat je nog meer moet 
weten….
Met Fotostream en Apple TV kun 

je je recente foto’s op je HD-tv 

bekijken, zodat er pas echt iets leuks 

op tv is. Via iWork-apps bewaar je 

automatisch alle laatste versies 

van documenten, presentaties en  

spreadsheets. Omdat wijzigingen 

automatisch in iCloud worden 

bijgehouden, hoef je er niet eens aan 

te denken om je werk te bewaren. 

Met iCloud wordt je leven dus een 

stuk makkelijker. En het werkt snel, 

effi ciënt en effectief, zoals je van 

Apple bent gewend.

.txt Sabine Bison .img Apple Inc.
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Recycle je oude computer!
Waarom?
In Nederland zijn er geen duidelijke inleverpunten voor oude computers, terwijl het wel heel belangrijk is 
dat van grijsgoed, zoals computers, ‘groengoed’ wordt gemaakt. De Apple Premium Resellers bieden een 
makkelijke, snelle en kosteloze oplossing om jouw oude computer te recyclen.

Recyclingproces in kaart
Het recycleproces van ingeleverde computers volgens het recycleprogramma verloopt als volgt:

• Verzameling van oude computers door Apple Premium Resellers;
• Collectie van computers en verzorging van het verdere proces door partner in recycling Dataserv;
• Ontmanteling van de computer, nadat alle materialen zijn gecheckt op bruikbaarheid;
• Verdere recycling volgens Europese richtlijnen:
 • Verwijdering van batterijen, accu’s en andere schadelijke onderdelen;
 • Selectie van bruikbare materialen als glas, plastic en metalen;
 • Selectie van hout, houten componenten en gemixt plastic voor het winnen van energie.

Wat voor producten kunnen 
worden ingeleverd?
Alle soorten IT-benodigdheden, IT-randapparatuur en 
monitoren, ongeacht de fabrikant, kun je bij de Apple
Premium Resellers inleveren voor recycling. Geïnteg-
reerde batterijen kunnen in de apparatuur blijven zitten. 
Indien dit niet het geval is, dienen de batterijen aan de 
buitenzijde van de computer worden geplakt.

Indien je nog andere batterijen thuis hebt liggen, kun-
nen deze ook gewoon worden ingeleverd bij iedere Apple 
Premium Resellers. Elk  liaal is namelijk aangesloten bij 
Stibat.

Wat kan niet verzameld en 
gerecycled worden door de 
Apple Premium Resellers?
Alle apparaten die niet onder het segment computer 
benodigdheden vallen, zoals TV’s, overhead projectoren, 
of andere voor het milieu schadelijke producten.

Over het recycleprogramma
Apple Premium Resellers helpen met het recyclepro-
gramma consumenten hun oude computers veilig, ver-
antwoordelijk, en kosteloos te recyclen. Meer weten hoe 
Apple omgaat met haar producten en het milieu? Kijk op 
www.apple.nl/environment
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WhereToGo
Drenthe
MaxMe Assen
Oudestraat 38
9401 EK Assen
T. 0592 - 30 40 30

MaxMe Emmen
Mondriaanplein 18
7811 DH Emmen
T. 0591 - 64 00 15

Flevoland
iCentre Almere
De Diagonaal 193
1315 XM Almere
T. 036 - 711 36 20

MaxMe Lelystad
De Wissel 41
8232 DM Lelystad
T. 0320 - 21 30 51

Friesland
MaxMe Heerenveen
Dracht 45
8442 BL Heerenveen
T. 0513 - 64 57 00

MaxMe Leeuwarden
Nieuwestad 93
8911 CL Leeuwarden
T. 058 - 215 60 15

MaxMe Sneek
Kruizebroederstraat 36
8601 CM Sneek
T. 0515 - 43 44 34

Gelderland
iAm Store Arnhem
Koningstraat 1a
6811 DE Arnhem 
T. 026 - 443 25 87

iCentre Ede
Grotestraat 56
6711 AN Ede
T. 0318 - 765010

Xando Nijmegen
Broerstraat 3
6511 KK Nijmegen
T. 024 - 85 03 000

iAm Store Veenendaal
Hoofdstraat 102
3901 AX Veenendaal 
T. 0318 - 45 25 25

Groningen
MaxMe Groningen
Westerkade 7
9718 AP Groningen
T. 050 - 313 30 11

Limburg
ivizi Heerlen
Saroleastraat 45b
6411 LR Heerlen
T. 088 - 9000 700

ivizi Maastricht
Kemenadeplein 33
6222 VD Maastricht
T. 088 - 9000 700

ivizi Maastricht
Wolfstraat 8
6211 GN Maastricht
T. 088 - 9000 700

Amac Roermond
Graaf Gerardstraat 35
6041 HH Roermond
T. 0475 - 33 11 41

Amac Sittard
Limbrichterstraat 10
6131 EC Sittard
T. 046 - 400 88 38

ivizi Venlo
Vleesstraat 75
5911 JD Venlo
T. 088 - 9000 700

Noord-Brabant
iFactors 
Bergen op Zoom
Zuivelstraat 25
4611 PE Bergen op Zoom
T. 079 - 36 00 100

iFactors Breda
Eindstraat 13
4811 KK Breda
T. 079 - 36 00 100

Amac Den Bosch
Hinthamerstraat 75
5211 MG 
‘s-Hertogenbosch
T. 073 - 623 2320

Amac Eindhoven
Demer 16
5611 AR Eindhoven
T. 040 - 296 2404

YouMac Eindhoven
Heuvel Galerie 230
5611 DK Eindhoven
T. 040 - 293 03 68

iFactors Roosendaal
Roselaar 33
4701 BB Roosendaal
T. 079 - 36 00 100

iCentre Tilburg
Heuvelstraat 90
5038 AH Tilburg
T. 013 - 7112140

Noord-Holland
iCentre Alkmaar
Payglop 20
1811 HN Alkmaar
T. 072 - 711 24 24

iCentre Amstelveen
Binnenhof 61
1181 ZJ Amstelveen
T. 020 - 716 23 40

iAm Store Amsterdam
Raadhuisstraat 30 - 34
1016 DG Amsterdam 
T. 020 - 530 41 60

iCentre Amsterdam
Prins Hendrikkade 26
1012 TM Amsterdam
T. 020 - 521 06 20

iCentre Amsterdam 
Bijenkorf
Dam 1
1012 JS Amsterdam

iCentre Haarlem
Grote Markt 5
2011 RC Haarlem
T. 023 - 711 11 11

iCentre Hoorn
Grote Noord 50
1621 KK Hoorn
T. 0229 - 711920

iCentre Uitgeest
Westerwerf 9a
1911 JA Uitgeest
T. 0251 - 31 40 14

iCentre Zaandam
Gedempte Gracht 81
1506 CC Zaandam
T. 075 - 7119710

Overijssel
Xando Enschede
Klanderij 53
7511 HS Enschede
T. 053 - 43 25 108

Xando Zwolle
Diezerstraat 84
8011 RJ Zwolle
T. 038 - 42 54 065

Utrecht
Amac Amersfoort
Langestraat 121 A
3811 AE Amersfoort
T. 033 - 465 6468

iAm Store Hilversum
Kerkstraat 45a
1211 CL Hilversum 
T.035 - 750 32 90

Amac Utrecht
Mariastraat 38 A
3511 LP Utrecht
T. 030 - 2380 380

iAm Store Utrecht
Bakkerstraat 23
3511 JV Utrecht 
T. 030 - 234 17 00

iCentre Zeist
Slotlaan 174
3701 GS Zeist
T. 030 - 711 4888

Zeeland
iFactors Middelburg
Markt 61-63
4331 LK Middelburg
T. 079 - 36 00 100

Zuid-Holland
iCentre Delft
Bastiaansplein 5
2611 DC Delft
T. 015 - 711 33 20

iFactors Den Haag
Passage 11
2511 AB Den Haag
T. 079 - 36 00 100

iAm Store Dordrecht
Bagijnhof 52
3311 KE Dordrecht 
T. 078 - 74 40 111

iFactors Leiden
Haarlemmerstraat 197
2312 DP Leiden
T. 079 - 36 00 100

iCentre Leidschendam
Liguster 37
2262 AC Leidschendam
T. 070 - 711 96 50

iFactors Oud Beijerland 
Voorwinden LoF
Scheepsmakershaven 2
3261 KN Oud-Beijerland
T. 079 - 36 00 100

iAm Store Rotterdam
Stationsplein 48
3013 AK Rotterdam
T. 010 - 213 12 12

iCentre Rotterdam 
Bijenkorf
Coolsingel 105
3012 AG Rotterdam

iFactors Rotterdam
Lijnbaan 106
3012 ER Rotterdam
T. 079 - 36 00 100

iFactors Spijkenisse
Nieuwstraat 83
3201 EE Spijkenisse
T. 079 - 36 00 100

iFactors Zoetermeer
Westwaarts 7
2711 AD Zoetermeer
T. 079 - 36 00 100
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