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להיות איתם בכל מצב

בימים אלה מושק בארץ ובעולם מכשיר חדש וייחודי לאיתור
ומעקב ,Trackimo .פרי פיתוח ישראלי ,הוא מכשיר איתור שיש
בתוכו  GPSוכרטיס  SIMבינלאומי .המכשיר מתריע על מיקומו
און ליין למחשב ,או לאפליקציה ייעודית ב־ IOSולאנדרואיד.
המוצר הושק בתערוכת הסלולר בברצלונה ומושק כעת בכל
רחבי העולם במקביל .המכשיר קל לתפעול :הוא קומפקטי ,אורך
חיי סוללה שלו כשלושה עד ארבעה ימים ,הוא מתאים לילדים,
לקשישים ולמטיילים בארץ ובעולם .הוא כולל לחצן מצוקה ומשדר
הודעה עם מיקום.
מחיר 599 :שקל ,הפצה :חברת ,Eject
לבירור נקודת המכירה הקרובה 03-7311918 -

לטייל על פי ההלכה

חברת כרמל שירותי תיירות (מקבוצת סיגנל טורס) ,המתמחה
בטיולים מאורגנים בעולם ,מציעה לדתיים ולשומרי מסורת
הזדמנות ליהנות מחופשת קיץ אטרקטיבית מיד אחרי
ט' באב ליעדים מרתקים :גיאורגיה ,תאילנד ,אנגליה וסקוטלנד
ועוד  -המותאמים במיוחד לצרכיהם ,ממש רגע לפני שחגי תשרי
יגיעו וימנעו מהם לצאת לחופשות בחו"ל.
טיולים במועדים הקרובים :תאילנד האקזוטית ל15-
יום 13 ,לילות ;1.9-18.8 :גיאורגיה ל 8-ימים;17.8-11.8 :
אנגליה ,סקוטלנד וויילס ל 12-יום .24.8-13.8 :לפרטים:
 03-5498144שלוחה 818/9
carmel-legend.com/masoret-tour
צילוםShutterstock :

אלבומי תמונות אישיים

אפליקציית האייפד החדשה מאפשרת עיצוב והזמנת אלבומי
תמונות מודפסים .את התמונות אפשר לטעון לאייפד דרך
ה־ wifiבלחיצת כפתור אחת מהמחשב ,הסמארטפון ,הפייסבוק
והאינסטגרם .התמונות יסודרו אוטומטית בדפי האלבום ,בסדר
כרונולוגי .האפליקציה תוכל לזהות תמונות שצולמו באותו זמן
ותקבץ אותן יחד .ניתן לבחור באחת מתבניות העיצוב הקבועות,
או להתאים עיצוב אישי כרצונם ,להוסיף כותרות ,כיתוב לתמונה,
לשנות גודל ,רקע ופילטר לתמונות .בתום העריכה אפשר לשנות
את גודל האלבום  -באלבומים של  24עד  144עמודים.
lupa.co.il
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האופציה המוזיקלית

לחובבי מוזיקה וחופשות בחו"ל מציעה חברת קל נופש חופשה
שבמרכזה קונצרים של אמנים מובילים .למופע של אחד מזמרי
האופרה המובילים בעולם אנדארה בוצ'לי שיעלה בסופיה
שבבולגריה29.8 ,־ – 1.9אפשר לרכוש חבילת נופש הכוללת כרטיס
זוגי לקונצרט ב־ ,31.8טיסה עם חברת אל על ,ארבעה לילות במלון
 Princess Sofiaברמת  4כוכבים ,החל מ־ 569דולר .למופעים של
ביונסה וג'יי .זי ,שיעלו ב־11.9־ 14.9בפריז ,ההצעה כוללת כרטיס
להופעה ב־ ,12.9ושלושה לילות במלון Pavillon Porte De
 Versaillesברמת  3כוכבים ,החל מ־ 949דולר.
פרטים והזמנותkal.co.il 1-700-700-447 :

