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Lees kritisch

Nooit meer te laat met dit horloge!
Word je ook zo moe om altijd op de tijd
te letten? Dat hoeft nu niet meer. Koop
de ‘Just In Time Watch’ en je komt nooit
meer te laat!
Precies op tijd

De Duitse wetenschapper Martin Frey ontwierp een
geweldig horloge. Het heet Just In Time Watch.
Dat betekent ‘precies op tijd-horloge’. De naam zegt het
al. Met dit horloge ben je nooit meer te laat. Dit
intelligente horloge kan veel. Het rekent uit hoe laat
je moet vertrekken voor een afspraak. Het is
ongelofelijk, maar hij houdt daarbij rekening met
het weer, de drukte op de weg of de vertrektijden
van treinen en bussen. Dat is nog niet alles. Het
horloge geeft ook aan of je de afspraak nog gaat
halen.
Geweldig toch? En heb je op het laatste
moment geen zin in je afspraak, dan
stuurt de Just In Time Watch via
de sms een kant-en-klare smoes!

Drie dingen

Hoe het kan? Dit slimme horloge maakt gebruik van moderne
technologie. Door een ingebouwde kalender weet hij welke dag het
is. Via draadloos internet controleert het horloge het weer en de
files. En met een GPS-systeem weet hij precies waar je bent.

Op is op

Niet meer de hele dag op je horloge kijken als je veel afspraken hebt.
Maar gewoon je Just In Time Watch volgen. Superhandig
toch? Zie je een groen balkje op het scherm, dan ben je op tijd. Als
de tijd begint te dringen, gaat het horloge trillen. Is er geen balkje
meer? Doe geen moeite. Die afspraak ga je niet meer redden.
Een fantastische uitvinding! De Just In Time Watch is nu te
koop bij speelgoedwinkels en sportzaken. Ook in speciale
uitvoeringen voor kinderen. Maar wees er snel bij, want op is op!
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