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E SPAR PENGER MED APPER E FÅ MER UT AV SOSIALE 
MEDIER E STILL INN TV´N RIKTIG E LAG DEN BESTE 
KAFFEN E LAG MAT SOM EN CHEF E FÅ RASKERE BRED-
BÅND E VELG RIKTIG ROUTER E TA GODE BILDER 
E LAG FOTOBOK E VELG RETT PRINTER E HVA ER 
4K UHD TV? E KJØP RIKTIG KAMERA E HVILKEN DAB 
RADIO BØR DU VELGE? E NYHETER INNEN ROBOT 
STØVSUGERE E ANDROID-, iOS-  ELLER WORD TELE-
FON? E KJØP SMARTE HJELPEMIDLER & MYE MER! E

ALT OM BOLIG
DrHouse.nowww.DrHouse.no



INNHOLD FÅ RASKERE BREDBÅND

GJØR BACKUP 

SOSIALE MEDIER

STILL INN TV ń  OPTIMALT

Forbedre forbindelsen

Pass på å lage gode rutiner rundt lagring av verdi-
fulle bilder og dokumenter

Hold kontaken med venner, sett opp en Twitter 
eller LinkedIn konto

Slik får du maksimalt ut av tv´n din
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02
TA GODE BILDER
Knips som en proff

04
SIKKERHET PÅ NETTET
Forsikre deg om at dine filer eller bilder ikke blir 
synlig for andre

07
MUSIKK I ALLE ROM
Trådløs musikkopplevelse

Nye kaffemaskiner - nye triks
LAG NYDELIG KAFFE
08

LAG MAT SOM EN CHEF
09
De beste  og nyeste hjelpemidlene for kjøkkenet

10
SKÅNSOM VASK
Vaskemaskiner som ikke sliter på klærne

DrHouse forklarer...
4K UHD TV

MIKSMASTERE

DAB RADIO

VELG RIKTIG KAMERA

Få det beste bildet med nyeste teknologi

Få fart på matlagingen med riktig utstyr og tips til 
bruk av dem

Det du trenger å vite om digital radio og utstyr du 
kan bruke til analoge radioer

Slik får du maksimalt ut av tv´n din
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12
HODETELEFONER
Mer komfort og bedre lyd

14
SPILLKONSOLLER
Underhold hele familien med morsomme spill og 
se hva du kan bruke spillerne til

17
FINN PERFEKT MOBIL
Trådløs musikkopplevelse

Nye kaffemaskiner - nye triks
BÆRBAR PC/MAC
18

ROBOTSTØVSUGERE
19

20
TRÅDLØSE HØYTTALERE
Vaskemaskiner som ikke sliter på klærne

De nyeste hjelpemidlene for kjøkkenet

Hvordan...

Kjøpeguide....

Playstaition 4, Sony - kr 3.690,-
(Komplett.no)

Xperia Z3 nettbrett 16 GB, Sony - kr 3.290,- 
(netonnet.no)

Kitchen Aid, kjøkkenmaskin - kr 4.499,-
(kitchn.no)

NOKIA Lumia 1020 - Windows - kr 4.372,-
(deal.no)

Alessi Kettle Teapot, design Naoto Fukasawa
(howard.no)



  INSTAX Mini 90 Neo Classic 
  Instant analogue camera, FujiFilm   
  Dobbel eksponering og macro modes.
  Dette er et spennende, lite kamera som
  man kan ha mye gøy med. 
  Kr. 1.995,- (FotoVideo)

Vær kreativ med et
COMPACT SYSTEM 
CAMERA (CSC)
De små og lette kompaktkamer-
aene har fleksible linser, uendelige 
muligheter til kreative bilder og kan 
zoome som et fullblods speilrefleks-
kamera. Fordelen med et CSC kamera 
er at det er lite, lett og har ofte like 
mange muligheter som et større 
DSLR kamera. De har ikke samme 
mulighet til manuell kontroll, men har 
innebygde settinger som for eksem-
pel Nikson S1´s Beste øyeblikksbilde, 
som tar opp til 15 bilder i “et klikk” og 
foreslår det beste. 

Bli    halvproff   med   et
DSLR kamera
Det kan være skremmende med 
et kamera med mange funksjoner, 
knapper og muligheter. De nye kam-
eraene har forskjellige modus som 
gir et umiddelbart profft resultat. 
Med brukerveiledninger på nettet, 
ofte med gode videobeskrivelser på 
YouTube, bør terskelen for å prøve 
være lav. Ikke være redd for å kjøpe 
et kamera som har gode resultater i 
tester og som virker avansert. Spør i 
butikken om hjelp til å se hva du kan 
gjøre med de forskjellige kameraene. 
De proffe butikk-
ene har også 
proff hjelp
- husk det!
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KOMPAKT-
KAMERA

KOMPAKT
På størrelse med en kortstokk, tar kvalitetsbilder 
og har en enkel berørings-skjerm.
Lumix DMC-GM1 med 12-32mm. PANASONIC

Pris:  Kr 5.490,- (FotoVideo)

ENKEL KUNST
Prisgunstig alternativ med masse kunstneriske 
filtre som kan brukes til både stillbilder og video.
Nikon 1S2 med 11-27,5mm linse..NIKON

Pris:  USD  446,95 (B&H usa)

De beste: KOMPAKT (CSC) KAMERAENE

ENKEL Å LÆRE MED APP

ROBUST

Last ned den tilpassede appen og lær å få mest 
mulig ut av dette DSLR kameraet.
1200D med 18-55mm linse.  CANON

Dette er en all-rounder som tåler litt, blant 
annet dårlig vær og  derfor et supert utendørs 
K-50 med 18-55mm linse. PENTAX

Pris : Kr 3.295,- (Lefdal)

Pris : Kr 5.500,- (Pentax)

HIGH-RES BILDER
DEN 24,2MP sensoren gir fantastisk bildekvali-
tet. Det er også et trinn-for-trinn guide valg.
D330 med 18-55mm linse. NIKON

Pris : Kr 4.550,- (Interfoto)

Begynner´s
DSLR 

   Digital Single
   Lens Reflex

FINN FLERE  
KAMERA PÅ

www.
DrHouse.no

De beste: NYBEGYNNER KAMERAENE
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Se leverandører  
bak i bladet.

www.
DrHouse.no

For ca 50 år siden...
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ROBOT STØVSUGER
Trådløs rengjøring med

MINIMALISTISK
Miele´s robotstøvsuger har sen-
sorer som navigerer, registrerer 
bevegelser og unngår kollisjoner. 
Den kan beregne høydeforskjell,  
ideell for tepper. Den går i to timer 
og rengjør opp til 150 kvm flate i 
en “runde”. Den er stille, suger bra 
og kjører over ledninger. Den går 
automatisk eller kan styres med 
fjernkontroll.Pris kr 6.996,- (Lefdal)

De er designet 
til å spise støv
fra teppene dine 
og bruker laser 
sensorer til å unngå hin-
dringer. De vet til og med 
hvor de skal gå når de skal 
tilbake til ladestasjonen 
når batteriene er utladet. 
Men, sparer de deg tid 
og anstrengelser? Vi har 
testet noen...

Stille

NAVIBOT S

Pris : Kr 5.999,-

Anti-crash og visionary mapping 
system.            (Samsung/Expert)

ROOMBA 880 BOTVAC 84
Skal fjerne hundehår og aller-
gener        (Neato/Komplett.no)

Nytt Aeroforce™ rengjørings-
system.          (iRobot)/Tretti.no)

Pris : Kr 6.999,- Pris : Kr 4.999,-

GORENJE RF60309OCO

Dersom du ønsker et kjøkken med 
personlig preg kan et retro kjøleskap 
være tingen. De finnes i mange farger 
og gir, med sine myke linjer og fasong, 
det lille ekstra. Teknisk har de moderne 
finesser, men fryseren må fortsatt fryses 
av. Disse kjøleskapene er svært populære 
på grunn av sitt vintage utseende og sin 
romslige hylleplass. De setter også prik-
ken over i-en i et moderne kjøkkenmiljø.

SMEG FAB10

HUSKY RETRO 130

Med nye metalliske farger kan du nå innrede 
stilfullt og matchende de grå/beige interiørene.
Kombiskap i energiklasse A++              (Elkjop.no)

Det er SMEG som har blåst nytt liv i vintage 
trenden for kjøleskap. Her en liten og populær 
variant i rødt, energiklasse A++ (smegwebshop.no)

Dette er en rimeligere variant retro kjøleskap. Det 
kommer også i populære farger. Høyde 84 cm og 
energiklasse A+                                      (Lefdal.com)

Pris : Kr 9.995,-

Pris : Kr 8.595,-

Pris : Kr 3.995,-

Få det kult på kjøkkenet med
RETRO KJØLESKAP
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VALG AV TV
Gjør et smartere

SAMSUNG 48” 3D PANASONIC TX-47AS650E
SMART LED TV, Quad Core-prosessor og mange 
andre funksjoner. Smart HUB 2014, energikl. A.

         (Elkjop.no)

SMART LED TV med høy bildekvalitet og full HD-
støtte. Ethernet for AV-inngang/utgang.

(Lefdal.com)

Pris: Kr 8.495,-

Uansett om du vil sjekke Face-
book på kjøkkenet, se en serie 
fra sengen, se Dagsrevyen i 
garasjen,- det finnes en TV til 
formålet.

Pris: Kr 7.995,-

Storskjerm TV

SAMSUNG SSD 840 EVO STRONG SRT8950

APPLE TV

Velg underholdning fra on-demand-videobutikk, 
last ned apper i ny teknologi. Smart Share, trådløs 
tilgang til dine digitale ting: kamera, mobil, PC, osv
                                      (Komplett.no)

Riks-TVs SMART-boks gir deg digital-TV og RiksTVs
underholdningsportal direkte på TV-en. Støtter 
også 12 volt.
                                           (Riks-TV.no)

Apple TV lar deg strømme musikk, bilder og vid-
eoklipp fra dine iOS-enheter til din HDTV gjennom 
ditt hjemmenettverk.. 
           (Elkjop.no)

Pris: Kr 989,- Pris: kr 1.290,-

Pris: 679,-

gen. Boksene kommuniserer med  data-
maskiner, smarttelefoner eller nettbrett 
via Wi-Fi nettverket ditt, slik at du kan 
overføre bilder, videoer og musikk til 
storskjermen.                           (Se lev. side X)

Smart TV - “TV  i boks” som er koblet 
til internett - revolusjerer måten vi ser 
på TV på. Du kan sjekke anmeldelser 
på Twitter og se mest anbefalte film i 
samme øyeblikk. Hvis du ønsker å ha 
flere TV-er i huset er Smart TV løsnin-

Streamingtjenester




