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Wiele kobiet przyznaje, że ma problem z kupowaniem prezentu dla mężczyzny. Dla partnera 

jeszcze coś wymyślą, bratu i przyjacielowi podarują zabawny gadżet, a synowi nowe 

urządzenie elektroniczne. Co jednak z tatą? Ileż krawatów, zestawów kosmetycznych czy 

butelek ulubionego alkoholu można mu podarować? Sprawdź, jaki prezent wybrać, by ojciec 

szczerze się ucieszył! 

Prezent dla taty mobilnego 

Twój tato spędza sporo czasu za kierownicą? Jeśli ma pracę związaną z jeżdżeniem autem lub 

jest zapalonym podróżnikiem, podaruj mu jeden z dwóch gadżetów: 

 stację nawigacyjną GPS – zwolni Twojego ojca z konieczności wyświetlania map na 

mało poręcznym i szybko rozładowującym się smartfonie. Stacja jest stabilna, 

informacje na ekranie czytelne, a panel obsługi intuicyjny. Wybierz stację GPS z 

szerokim zakresem map i darmową aktualizacją. Korzystna jest też funkcja 

przełączania widoków pomiędzy 2D i 3D, 

 rejestrator wideo – przydatny zarówno podróżnikom chcącym rejestrować jazdę po 

wyjątkowych terenach, jak i kierowcom miejskim. Dzięki nagrywaniu ruchu 

drogowego Twój tato bez trudu wykaże przed policją, z czyjej winy doszło do stłuczki, 

gdy winowajca będzie próbował bezpodstawnie go oskarżyć. Wideorejestrator to 

gadżet zapewniający ochronę w trakcie nieprzewidzianego zdarzenia. 

Prezent dla taty dbającego o zdrowie 

Coraz więcej osób wyraża chęć większego dbania o zdrowie. Jeśli Twój tato także 

zainteresował się sposobami na utrzymanie organizmu w dobrej kondycji, podczas 

wybierania dla niego prezentu zwróć uwagę na takie dwa urządzenia: 

 oczyszczacz powietrza – to niewielki gadżet elektryczny, który na bieżąco oczyszcza 

powietrze w danym pomieszczeniu. Dobiera się go m.in. do wielkości pokoju. Jeśli 

sądzisz, że tato mógłby zechcieć postawić oczyszczacz w sypialni, kup model z trybem 

nocnym – po przełączeniu będzie działał ciszej. Sprawdź też, w jakie filtry wyposażone 

jest urządzenie. Filtry HEPA sprzyjają alergikom, bo usuwają liczne alergeny: pyłki, 

bakterie, wirusy, cząsteczki grzybów i pleśni, psią sierść. Filtry węglowe pochłaniają 

także zapachy, co przydaje się np. w domu palaczy, 

 opaskę fitness – jest idealnym gadżetem dla osób mających kłopoty z ciśnieniem lub 

decydujących się na uprawianie sportu. Nawet jeśli Twój tato tylko spaceruje, opaska 

mu się przyda. Dzięki niej na bieżąco skontroluje puls, policzy kroki bądź sprawdzi 

liczbę spalonych kalorii. Dane przesyłane są na sparowany smartfon, co ułatwia 

analizowanie postępów w treningach czy stanu zdrowia. 
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Prezent dla taty dbającego o urodę 

Nie tylko kobiety lubią dobrze wyglądać. W zależności od tego, czy Twój tato ma brodę, czy 

też goli twarz na gładko, podaruj mu: 

 trymer – to urządzenie zaprojektowane z myślą o brodaczach. Umożliwia przycinanie 

zarostu na wyznaczoną długość, wycinanie finezyjnych wzorów, a także pozbywanie 

się niechcianego owłosienia z nosa lub uszu. Pamiętaj, by model był wodoodporny i 

miał kilka poziomów regulacji cięcia, 

 golarkę – niby zwykłe narzędzie, a w nowoczesnym wydaniu może korzystać z 

różnych technologii cięcia i mieć liczne funkcje, np. szybkiego ładowania, 

samooczyszczania, samoolejowania. Wybierz model o wodoodpornej obudowie i 

pojemnym akumulatorze, dostępny w komplecie z nakładkami. 

Sprawdź też pozostałe pomysły na prezenty elektroniczne dla taty. Wybierz z długiej listy coś, 

co na pewno przypadnie do gustu Twojemu tacie. 


