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You relax.

IR 150 MBT

DIR 3115 MS

DIT 2010 M

iXpand™ Base

Hama is er helemaal klaar voor. Met oplossingen voor elk budget en elke toepassing.

Telkens als je jouw iPhone oplaadt, maakt de iXpand™ Base
automatisch een backup van al jouw foto’s, video’s en contacten.
T H E

S M A R T

S O L U T I O N

VOORWOORD

FASCINATIE:

DE SLEUTEL TOT SUCCES!

U houdt de 9de editie van ons Focus magazine in uw handen.
Dit nummer heeft als thema Instore Experience, een thema dat helemaal past bij de
tijdgeest.
Retail heeft vandaag met een essentiële uitdaging te kampen: fascinatie voor de
consument creëren. De nieuwe consument is namelijk veeleisend. Hij verwacht een
duidelijke en concrete meerwaarde van fysieke winkels: sfeer & design, het ontdekken
van nieuwe trends, passie voor de producten, knowhow, tijd voor uitleg, tips & tricks,
enzovoort.
Hama helpt u om aan deze verwachtingen te voldoen. Om dit met succes te realiseren
is “winkelbeleving” het sleutelwoord.
Twee mooie voorbeelden van het creëren van winkelbeleving op een succesvolle
manier, zijn Instant Case Maker & Clearplex. Deze twee Hama “service brands”
kwamen onlangs ons portfolio verrijken. Deze merken bieden gebruiksvriendelijke
machines aan om gepersonaliseerde covers en screen protectors ‘à la minute’ en ‘à la
carte’ te produceren. Ideaal om u te profileren en extra traffic in uw shop te genereren!
Daarnaast leggen we de focus op muziek met meerwaarde op vlak van technologie,
klank en uitstraling. Met merken als Hama, Marshall, Urbanears en Audio Pro
profileren wij ons als echte specialist in multiroom speakers. Dit zijn demo- en
belevingsproducten bij uitstek!
Hierbij voegen wij nog onmisbare producten toe zoals DAB radio’s, de nieuwe
SanDisk iXpand Base, de Snoppa M1, cross selling displays en doe-het-zelf
oplossingen van Hama.
Laat u inspireren!
En vergeet niet dat onze showroom het hele jaar door voor u open is.
Zin om de producten live te ontdekken, nood aan extra technische uitleg
of workshops voor uw verkoopsteam? Eén raad: contacteer ons!
Wij zorgen voor de rest.
Hopelijk tot binnenkort, in Wetteren.
Luc Heyerick
Sales & Marketing Director Benelux & Frankrijk

Régis Vermeire
Sales Manager Hama Belux

Christian van den Boogaart
Sales Manager Hama Nederland
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DEDICATED SERVICE

Bied uw klanten een
unieke service en realiseer
extra omzet en marge!
Anno 2017 is personalisering voor de consument de heilige
graal. Heel wat gevestigde merken zoals Nike, Audi en
M&M’s laten de klant hun eigen product samenstellen.
Via deze strategie ervaart de consument een ongekende
keuzevrijheid waarbij hij een uniek en persoonlijk product
creëert.
Hama mist deze trein allerminst en lanceert twee
splinternieuwe troeven voor uw winkel: Instant Case Maker
en Clearplex.
Met Instant Case Maker maak je on the spot in een
handomdraai een gepersonaliseerde smartphonecover.
Clearplex biedt je de mogelijkheid om dedicated
screenprotectors of backcovers te printen voor elk type
smartphone, tablet, (smart)watch, notebook, fototoestel,
gameconsole en action cam.
Sleutels tot succes
Bij Clearplex en Instant Case Maker is een strategische
plaatsing in de winkel noodzakelijk. Een opvallende plaats
van deze service heeft een onmiddelijk positief effect op de
verkoopcijfers. Zichtbaarheid is dus van belang.
Bovendien wil het oog ook wat. Een aantrekkelijke
baliepresentatie doet wonderen. Klanten zijn heel visueel
ingesteld en worden aangetrokken door een uitnodigend
product. Hiervoor kan je op de knowhow en expertise van
ons marketingteam rekenen. Zij maken graag een ontwerp
op maat van de beschikbare ruimte in jouw winkel.

Meer info?
Neem contact op met ons marketingteam
voor ondersteuning op maat:
marketing.be@hama.com / marketing.nl@hama.com
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DEDICATED SERVICE

Maak gepersonaliseerde
smartphonecovers in een
handomdraai.
Maak on the spot en in minder dan vijf minuten een gepersonaliseerde smartphonecover met
Instant Case Maker. Ontdek de handige starterskit en ga meteen van start.
HITTEPERS
PRINTER
Print de gewenste
afbeelding op het
sublimatiepapier.

4 INKTPATRONEN

In 45 seconden wordt de
afbeelding van het sublimatiepapier
getransfereerd naar het metalen
plaatje. Dit plaatje wordt vervolgens
bevestigd op de smartphonecover.

HITTEBESTENDIGE TAPE

Cyaan, magenta,
geel en zwart.

STROOMKABEL PRINTER
Sluit de printer aan op het
elektriciteitsnet met deze
stroomkabel.

HANDLEIDING
PRINTER
Een uitgebreide
handleiding voor de
meegeleverde printer.

USB-KABEL
Sluit de printer aan
op uw pc met deze
USB-kabel.

Met deze tape bevestig je
het metalen plaatje op het
sublimatiepapier.

SUBLIMATIEPAPIER
300 vellen sublimatiepapier van
120g/m2 - 99mm x 210 mm.

De smartphonecovers zijn niet inbegrepen in de starterskit
en bestel je afzonderlijk. De top 30 van de meest verkochte
modellen (iPhone, Samsung & Huawei) hebben we op
voorraad. Andere referenties zijn beschikbaar op aanvraag via
internalsales.be@hama.com.
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DEDICATED SERVICE

Zo maak je een gepersonaliseerde
smartphonecover in 7 stappen!

FOTO AFDRUKKEN
Nadat de foto correct gepositioneerd werd, hoef je
het ontwerp enkel nog te bewaren en af te drukken
op het hittebestendig sublimatiepapier.

Wist
je dat...
METALEN PLAATJE BEVESTIGEN

Sublimatiepapier gebruikt
wordt voor het aanbrengen van
afbeeldingen op speciaal gecoat
keramiek, metaal of polyester?
Dit papier werd voorzien van een
speciale coating die ervoor zorgt
dat de inkt niet in het papier
dringt. De overdracht van de
inkt op de drager - het metalen
plaatje - gebeurt via verhitting
en druk.

Eens het ontwerp is afgedrukt, plaats
je het blanco metalen plaatje op het
sublimatiepapier. Bevestig het met de
meegeleverde hittebestendige tape.

1

3

FOTO UPLOADEN

5

6

FOTO POSITIONEREN
Sleep de foto op de gekozen
smartphone template. Met de
gebruiksvriendelijke software kan je
het beeld optimaal positioneren en
eventueel tekst en extra elementen
toevoegen.

HITTEPERS
Plaats het papier met het metalen plaatje 45 seconden in
de hittepers. Door de warmte wordt het beeld overgezet
van het sublimatiepapier naar het metalen plaatje.

De eerste stap is de gewenste
foto van jouw klant uploaden
naar de computer. Dit kan op drie
eenvoudige manieren: via mail, aan
de hand van Bluetooth of simpelweg
kopiëren met een USB-stick.

2

TYPE SMARTPHONE SELECTEREN
Selecteer in het programma de juiste
smartphone. De uitgebreide database
beschikt over 150 modellen.

<5 MIN

7

PLAATJE KLEVEN OP COVER
Tot slot hoef je enkel het metalen
plaatje met de afbeelding te
bevestigen op de cover. Klaar is kees!

Het resultaat is een volledig afgewerkte, kwaliteitsvolle
smartphonecover! Met de Hama Instant Case Maker bied je een
topservice aan jouw klanten door on the spot in minder dan 5
minuten een gepersonaliseerde smartphonecover te maken.
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DEDICATED SERVICE

Screenprotector op maat voor elk
toestel: van smartphone tot notebook.

30%
Met Clearplex in
het aanbod stijgt
de verkoop van
screenprotectors
met maar liefst 30%.

Met Clearplex maak je in een mum van tijd een screen- of backprotector. Dankzij
een uitgebreide database met meer dan 4000 modellen krijg je een gevoelige daling
van de voorraadkosten en bied je een oplossing voor alle smartphones en heel wat
andere toestellen. Ontdek hier de starterskit en begin met deze geweldige troef voor
jouw winkel! Omzetstijging gegarandeerd.
SNIJMACHINE (EXPRESS)
HOUDER
Een praktische houder om de
stickerrol te bevestigen.

STICKERROL

Deze machine snijdt screen- en backprotectors
op maat voor smartphones, tablets,
smartwatches, notebooks en wearables.

MICROVEZELDOEK
Maak het toestel schoon met
deze microvezeldoek (2 stuks).

De stickers (2000 ex) worden
gebruikt om de folie op de snijmat
te bevestigen. Er blijven geen
lijmresten achter na het verwijderen.

SQUEEGEE
SNIJMAT

MESHOUDER

Bevestig de folie op dit oppervlak
voor het snijproces van start gaat.

Bij slijtage vervang je de meshouder.

INSTALLATIEVLOEISTOF

Gebruik deze hulpstukken uit acryl en suède om de
overtollige vloeistof tussen het toestel en de folie te
verwijderen. Beschikbaar in 1,25” (voor smartphones) en
2” (voor tablets en notebooks).

Deze vloeistof zorgt ervoor
dat de folie eenvoudig op
het toestel bevestigd wordt.
Bovendien heb je dankzij de
gel een tweede kans bij het
aanbrengen van de folie.

Kies uit 3 types snijmachines:
Screen- en backprotector voor elk type device!
(Smart)watch Smartphone

LITE

EXPRESS

ELITE

Screen- en backprotectors
voor smartphones, camera’s
en (smart)watches.

Screen- en backprotectors voor
tablets, e-readers, smartphones,
camera’s en (smart)watches.

Screen- en backprotectors voor laptops,
tablets, e-readers, smartphones,
camera’s en (smart)watches.

Fototoestel

Tablet

Notebook

Handheld

Action cam

DEDICATED SERVICE
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Zo maak je een screenprotector
in 10 eenvoudige stappen.

1

Open de snijmachine en
verwijder de snijmat.

7

<3 MIN
TOESTEL REINIGEN
Reinig het toestel grondig
met de microvezeldoek.

2

TOESTEL SELECTEREN
Open de gratis Android-app
van Clearplex en selecteer
het gewenste toestel.

3
4
14

SNIJMAT VERWIJDEREN

FOLIE BEVESTIGEN
OP SNIJMAT
Bevestig de folie correct
(de glanzende zijde
bovenaan) op de snijmat
met de meegeleverde
stickers.

8

Open de snijmachine en plaats de snijmat
correct. Sluit daarna terug de snijmachine.

5

10

Haal de folie van de snijmat en
verwijder de glanzende zijde.

BESPRENKEL DE FOLIE
Besprenkel het volledige
oppervlak van de folie
met installatievloeistof.

9

SNIJMAT PLAATSEN

VERWIJDER FOLIE

PLAATS DE FOLIE OP HET
TOESTEL
Plaats de folie nauwkeurig op het
toestel. Met behulp van de squeegee
kan je de folie aandrukken waardoor
luchtbellen en overtollige vloeistof
eenvoudig verwijderd worden.

FOLIE HECHT ZICH VAST
De folie werd zo ontwikkeld dat deze zich nog
steviger vasthecht aan het toestel waardoor eventuele
oneffenheden na 24 uur vanzelf verdwijnen.

BEVESTIGEN IN APP
Bevestig het patroon dat gesneden zal worden via de
app. De snijmachine meet daarna het correcte patroon.
Aansluitend bevestig je nogmaals het snijpatroon
vooraleer de folie effectief gesneden wordt.

Onzichtbaar

Ultra sterk

Op maat

2 - 3 minuten

DEDICATED SERVICE

CLEARPLEX

Wat heb je nodig?

Bestel één van de drie printers, enkele folies en je kan van start gaan. Jouw printer wordt
namelijk met alle benodigdheden geleverd. Later extra producten nodig? Geen probleem: je
kan alle producten uit het Clearplex assortiment op elk moment bijbestellen.

INSTANT CASE MAKER
Je wil van start gaan met Instant Case Maker? Dan begin je best met
de starterskit: die bevat alles wat je nodig hebt. Alle onderdelen zijn
ook afzonderlijk te bestellen. Een fluitje van een cent!
Printers (starterskit inclusief)

Starterskit (159240)

159205

ProtectionPro ELITE

159198

Snijmat voor Elite

159204

ProtectionPro EXPRESS

159207

Snijmat voor Express

159200

ProtectionPro LITE

159206

Snijmat voor Lite

159199

Houder voor stickerrol

159208

Stickerrol (2000 stuks)

159203

Vloeistof voor aanbrengen vloeistof

159201

Squeegee (voor folie 1.25”)

Screenprotector folie

Smartphonecovers (bestsellers)

Elementen starterskit (apart verkrijgbaar)

159174

Ultra Film XS smartwatches (25 stuks)

159175

Ultra Film S smartphones (25 stuks)

159202

Squeegee (voor folie 2”)

159176

Ultra Film M tablets tot 7-8” (10 stuks)

159209

Microvezeldoek

159177

Ultra Film L tablets tot 9-11” (10 stuks)

159195

Kalibratiepapier (25 stuks)

159178

Ultra Film XL notebooks tot 18” (10 stuks)

159197

Meshouder

158810

Cover iPhone 5/5S/SE

158966

Inktcartridge HD Cyaan 29 ml

158812

Cover iPhone 6/6S

158967

Inktcartridge HD Geel 29 ml

158821

Cover iPhone 7

158968

Inktcartridge HD Magenta 29 ml

158824

Cover iPhone 8

158969

Inktcartridge HD Zwart 29 ml

159179

Black Carbon S smartphones (25 stuks)

159187

Silver Carbon S smartphones (25 stuks)

158826

Cover iPhone 7 Plus

158970

Papier 300 stuks 1/3 A4 (smartphones)

159180

Black Carbon M tablets tot 7-8” (10 stuks)

159188

Silver Carbon M tablets tot 7-8” (10 stuks)

158825

Cover iPhone 8 Plus

158972

Hittebestendige tape

Backcover folie

159181

Black Carbon L tablets tot 9-11” (10 stuks)

159189

Silver Carbon L tablets tot 9-11” (10 stuks)

Black Carbon XL notebooks tot 18” (10 stuks)

159190

Silver Carbon XL notebooks tot 18” (10 stuks)

159655

Cover iPhone X (black)

159182

159656

Cover iPhone X (transparant)

159183

White Carbon S smartphones (25 stuks)

159191

Black Alligator S smartphones (25 stuks)

158885

Cover Samsung Galaxy A3 (2016)

159184

White Carbon M tablets tot 7-8” (10 stuks)

159192

Black Alligator M tablets tot 7-8” (10 stuks)

158930

Cover Samsung Galaxy A3 (2017)

159185

White Carbon L tablets tot 9-11” (10 stuks)

159193

Black Alligator L tablets tot 9-11” (10 stuks)

158923

Cover Samsung Galaxy A5 (2016)

159186

White Carbon XL notebooks tot 18” (10 stuks)

159194

Black Alligator XL notebooks tot 18” (10 stuks)

158929

Cover Samsung Galaxy A5 (2017)

158914

Cover Samsung Galaxy J3 (2016)

158918

Cover Samsung Galaxy J5 (2016)

158874

Cover Samsung Galaxy S6

158875

Cover Samsung Galaxy S7

158931

Cover Samsung Galaxy S8

158848

Cover Huawei P8 Lite

158852

Cover Huawei P9 Lite

158857

Cover Huawei P10 Lite

Voor een overzicht van alle beschikbare covers,
raadpleeg onze website be.hama.com / nl.hama.com.

Black Alligator

16

Elementen starterskit (apart verkrijgbaar)

White Carbon

Black Carbon

Silver Carbon
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DEMO EXPERIENCE

Boost jouw instore experience
met actieve demo’s.

snoppa

health & care

Vandaag de dag is het als traditionele retailer geen
eenvoudige opdracht om bij te blijven. De sterke
concurrentie van online kanalen valt niet te ontkennen.
Toch kan je als offline winkel wel degelijk het verschil
maken met een troef waarover online spelers niet
beschikken: een instore experience bieden die een stevige
indruk nalaat.
Een innovatieve retailer creëert een unieke ervaring voor
zijn klanten. Dit kan aan de hand van een uitmuntende
service, actieve promotie, passie voor technologie en vooral
demonstraties van nieuwe vooruitstrevende producten.
Brand experience
Hama helpt je en innoveert met nieuwe en interessante
producten zoals de gloednieuwe multiroom speakers van
Marshall, Urbanears & Audio Pro, de DAB-radio’s van
Hama, Bluetens, Snoppa en de geheugenoplossingen van
Sandisk.
Deze producten zijn ideaal voor een korte demopresentatie.
Zo laat je de bezoeker van jouw winkel het product ‘live’
beleven en verhoogt zijn of haar betrokkenheid.
Succes gegarandeerd!

‘

Retailers hebben
een belangrijke troef
vergeleken met e-tailers:
de instore experience.

mobile memory solutions

multiroom connected speakers

72%

van de digitale klanten
duidt instore experience
aan als belangrijkste
factor bij een aankoop.
http://www.business2community.com/
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DEMO EXPERIENCE
DIGITALE TUNER

DIT2010M

De toekomst van de radio!
De digitale radio’s van Hama nemen je mee naar de toekomst met DAB, DAB+ en internetradio. Met de
multiroomfunctie stream je je favoriete muziek naar elke woonruimte in een fantastische geluidskwaliteit.
HYBRIDE RADIO

DIR3600MBT
De DIR3600M is een topradio (40W) met een krachtige subwoofer. Hij
laat je de wereld van internetradio’s ontdekken en heeft een krachtige
bas. Hij laat je ook genieten van digitale en FM-radio. Beschikt over
bluetooth streaming, Spotify en heeft de Undok multiroomfunctie.
54836

HYBRIDE RADIO

De DIT2010M staat synoniem voor dé
ultieme geluidservaring en biedt je
fantastisch luisterplezier. Digitale radio,
internet radio, netwerkstreaming, Undok
multiroomfunctie,... Met de DIT2010 M
ligt de wereld van goede muziek aan je
voeten.

IR 150 MBT
De IR 150 MBT biedt je een superieure digitale geluidskwaliteit
dankzij de tweeter, midrange speaker (70W) en subwoofer. Hij laat
je niet alleen genieten van internetradio en FM-radio, je kan ook
jouw persoonlijke muziek streamen via Bluetooth en je favoriete
streamingdienst. Hij beschikt ook over
de Undok multiroomfunctie.

NEW

54821

54850

HYBRIDE RADIO

DIR3115 MS
De DIR3115 MS in stijlvol wit of zwart neemt je mee naar de wereld
van jouw favoriete muziek (10W) en is een echt multitalent. Deze
hybride radio beschikt over Internet radio, DAB/DAB+, FM-radio,
Spotify Connect en Undok multiroom. Dankzij de ingebouwde
sensor wordt de helderheid van de display automatisch aangepast.
NEW

54853

54854

MULTIROOM
Je wilt in de badkamer muziek beluisteren maar de radio staat
in de woonkamer? Geen probleem! Met je multiroomradio kan
je je muziek beluisteren via elke luidspreker die multiroom
ondersteunt. Stel bijvoorbeeld een mastertoestel in die streamt
naar verschillende toestellen binnen in de woning. Je kan kiezen
om overal dezelfde muziek af te spelen of je maakt verschillende
groepen. Bovendien kan je ook elk toestel afzonderlijk bedienen.
De mogelijkheden zijn eindeloos!

HYBRIDE RADIO

DIR3100M
De stijlvolle DIR3110M laat je je favoriete muziek opnieuw
beleven (10W) en heeft heel wat troeven. Deze zwarte diamant
beschikt over internetradio, DAB/DAB+, FM-radio, Spotify. Je
afspeellijsten kan je beluisteren via wifi of usb.
En hij beschikt over de Undok multiroomfunctie.
54819

20

UNDOK MULTIROOM
Met Undok kan je via je smartphone of tablet heel
eenvoudig je muziek beheren. Via de gratis app beheer je
alle instellingen van je radio zoals de zenders verzetten, je
favorieten opslaan of multiroomgroepen creëren.
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Wist
je dat...

DEMO EXPERIENCE

Dé globale marktleider in stemgedreven
smart home-apparaten is Amazon.
Amazon Echo, een speakersysteem met
daarin voice assistant Alexa, bestaat
al sinds 2014 en werd wereldwijd al 11
miljoen keer verkocht. Deze aantallen
zullen in de toekomst enkel maar stijgen.
TechCrunch voorspelt een verkoop van
maar liefst 24,5 miljoen voice-first devices
in 2017.

Activeer een speaker of lamp
met alleen maar jouw stem.
Toekomstmuziek? Allerminst! Hama ontwikkelde Intelligent Home Series: een gloednieuw
concept van producten die volledig compatibel zijn met Amazon Alexa. Deze digitale assistent
laat je toe om apparaten te bedienen aan de hand van stemcommando’s. Voortaan hoef je enkel
jouw stem te gebruiken om sfeer te creëren. Licht uit, spot aan!

Sinds 2016 stelt Amazon zijn Alexaplatform open voor ontwikkelaars. Dit stelt
andere partijen ook in staat om producten
te ontwikkelen die uitgerust zijn met deze
stemtechnologie. Ook Hama innoveert
met zijn Intelligent Home Series die
compatibel zijn met Amazon Alexa.

Beschikbaar
vanaf 2018

54860

SMART BOX

SIRIUM 1100 ABT
multiroom compatibel

54859

SMART SPEAKER

SIRIUM 1400 ABT
multiroom compatibel

54847

SMART SPEAKER

SIRIUM 1800 ABT
multiroom compatibel
integrated subwoofer

54852

SMART SOUNDBAR

SIRIUM 3800 ABT
multiroom compatibel
wireless subwoofer
dolby 2.1

54843

SMART SOUNDBAR

SIRIUM 4000 ABT
multiroom compatibel
wireless subwoofer
dolby 2.1

Intelligente elektronica
176531
Naast de reeks SIRIUM-speakers ontwikkelde
Hama ook twee wifi-lampen en een
stroomadapter die worden bediend met Alexa
voice-control of de Mimoodz-app.

WIFI LED-LAMP
rgb

22

&

dimbaar

176532

E27

WIFI LED-LAMP
rgb

&

dimbaar

176533

GU10

WIFI STOPCONTACT

16A

DEMO EXPERIENCE

Come together.

Luister naar verschillende
songs in elke ruimte of
synchroniseer alle speakers
in de volledige woning.

Dankzij 7 presets kies
je met één druk op de
knop jouw favoriete
radiostation, Spotify playlist,
artiest, songs, enzovoort.
De mogelijkheden zijn
eindeloos.

Het gloednieuwe Marshall
Multiroom systeem biedt een
revolutionaire luisterervaring in
alle ruimtes van jouw woning.
Dankzij de verschillende manieren
om te verbinden, is dit systeem het
concertticket naar al jouw favoriete
muziek. Maak draadloos verbinding
met de Chromecast built-in, Spotify
Connect, Airplay of Bluetooth.
Bovendien kan je ook verbinden met
de RCA-input of via 3.5mm jack.
Luister draadloos naar dezelfde song
in elke kamer of creëer een unieke
sfeer in elke ruimte. Start met één of
meerdere speakers en verander jouw
woning in een concertzaal met een
fantastische sound. Come together!

Het Marshall Multiroom
systeem put uit 50 jaar
ervaring en creëert een
concertervaring vanop
de eerste rij. De luidste
multiroomspeakers op de
markt.

Spotify Connect

Chromecast built-in

Bluetooth 4.0 + EDR, aptX®

RCA Input

Apple Airplay

3.5mm input

MARSHALL
MULTIROOM APP
LIVE DEMO DISPLAY
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Class D amplifiers: 2x10W + 1x30W
Frequency Range: 52-20,000 Hz
Mains input voltage: 100-240 V
Mains frequency: 50-60 Hz
Max SPL: 103 dB @ 1M

Class D amplifiers: 2x15W + 1x50W
Frequency Range: 52-20,000 Hz
Mains input voltage: 100-240 V
Mains frequency: 50-60 Hz
Max SPL: 108 dB @ 1M

Class D amplifiers: 2x15W + 2x40W
Frequency Range: 52-20,000 Hz
Mains input voltage: 100-240 V
Mains frequency: 50-60 Hz
Max SPL: 108 dB @ 1M

Beschikbaar in:

Beschikbaar in:

Beschikbaar in:

Zet de Marshall Multiroom
speakers in de schijnwerpers
dankzij deze schitterende display.
Dit is een aandachtstrekker van
formaat met zijn 70 ingebouwde
LED lampen.

Dankzij deze gratis app
is het instellen van het
Marshall Multiroom systeem
kinderspel. Stel tot 7 presets
in, kies uit meer dan 1000
internetradio’s en beheer
jouw multiroominstellingen.
Bovendien optimaliseer je
de luisterervaring door de
equalizer in te stellen volgens
je persoonlijke voorkeur.

DEMO EXPERIENCE

Connect to anything.
Play everything.
Creëer de ultieme multiroomervaring met dit indrukwekkend staaltje design
gekoppeld met de meest geavanceerde technologie. Deze nieuwe aanwinsten
werden ‘Stammen’ en ‘Baggen’ gedoopt en maken indruk met hun imposante
geluidskwaliteit.

CONNECTED APP

VERBLUFFEND DISPLAY

Dankzij deze app is het
instellen van de Connected
Speakers kinderspel. Stel tot
7 presets in, kies uit meer dan
1000 internetradio’s en beheer
jouw multiroominstellingen.
Bovendien optimaliseer je
de luisterervaring door de
equalizer in te stellen naar je
persoonlijke voorkeur.

Met dit demodisplay laten de
Urbanears Connected Speakers een
verbazingwekkende indruk na bij jouw
klanten. Dit display wordt geleverd
inclusief LCD-scherm en toestellen voor
een live demo.

Altijd verbonden
Deze speakers spelen zowat
alles af: maak verbinding
met jouw favoriete
streamingdienst, speel via
Bluetooth of gebruik een
klassieke AUX-kabel.

7 presets
Sla playlists, podcasts of
internetradiostations op die
beschikbaar zijn met één druk
op de knop.

Multiroom
Combineer twee of meer
speakers in jouw favoriete
ruimtes en creëer een
fantastische multiroomervaring.

Fenomenaal geluid
Voorzien van
hoogtechnologische
componenten zorgen de
speakers voor een subliem
geluid zonder enige
compromis.

Echte knoppen
Niets boven de feeling van
degelijke knoppen: ook
zonder smartphone navigeer
je door jouw muziek.

Design
Stijlvolle kleuren die matchen
in elk type interieur.

STAMMEN

BAGGEN

Amplifiers:		
3 Class-D
SPL Frequency Range:
50Hz-20kHz (±3dB)
Drivers: 			
Two 3/4” neodymium dome tweeters
			One 4” woofer
Audio Power Output:
36W
Dimensions:		
210 x 210 x 142 mm

Amplifiers:		
3 Class-D
SPL Frequency Range:
35Hz-19kHz (±3dB)
Drivers: 			
Two 2.5” full-range
			One 5.25” woofer
Audio Power Output:
60W
Dimensions:		
301 x 301 x 213 mm

Beschikbaar in:

Beschikbaar in:
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DEMO EXPERIENCE
Spotify Connect

Songs van
hifi-kwaliteit
in elke kamer.
Het Zweedse topmerk Audio Pro lanceert een flinke upgrade in
haar assortiment met de Addon C5 & C10 multiroom luidsprekers.
Deze toestellen combineren design met een fenomenale
geluidskwaliteit in elke kamer van jouw woning. Bovendien
kan je jouw bestaande geluidsapparatuur transformeren naar
multiroomspeakers dankzij de Link 1 multiroom adapter.

ADDON

C5

Bluetooth 4.0

Apple Airplay

3.5mm input

RCA Input

Een strak design en een krachtige sound van 40W
gecombineerd met multiroom technologie en 4 presets.
De kleine Addon C5 presteert op grootse wijze.
Beschikbaar in:
Technische specificaties:
Amplifier: Digital class D amplifier
40W Tweeter: 2 x 3⁄4” textile dome
tweeter Woofer: 4” long throw
Range: 50 - 20,000 Hz
Crossover: 3,800 Hz
Afmetingen: 130 x 250 x 150 mm

ADDON

C10

De Addon C10 is groter en met zijn 80W
nog krachtiger dan zijn kleinere broer
Addon C5. Natuurlijk is hij ook uitgerust
met multiroom technologie en 4 presets.
Beschikbaar in:
Technische specificaties:
80W Digital class D amplifier
Tweeter: 2 x 3⁄4” textile dome
Woofer: 5.25” long throw
Range: 45 - 22,000 Hz
Crossover: 2.500 Hz
Afmetingen: 166 x 320 x 180 mm

LINK 1

De Link 1 is een slimme kleine
multiroom adapter die alle traditionele
geluidsapparatuur zoals radio’s, hifiketens
en platenspelers transformeert in
multiroom players. Verbind jouw vintage
platenspeler met de Link 1 en het wordt
mogelijk om een uitgebreide collectie
vinylplaten via het multiroomsysteem in
alle kamers af te spelen.

MUST
HAVE

Afmetingen: 105 x 105 x 29 mm

MULTIROOM APP
Om de C5, C10 en Link 1 te kunnen
gebruiken hoef, je enkel de gratis Audio
Pro Multiroom App te downloaden. De
installatie en bediening van jouw speaker(s)
worden hiermee kinderspel!

Audio
Audio
Audio
Audio

Pro
Pro
Pro
Pro

Addon
Addon
Addon
Addon

C5
C5
C5
C5

pink
grey
black
white

158299
158300
158301
158302

Audio Pro Addon C10 black
Audio Pro Addon C10 white
Audio Pro Addon C10 grey

158303
158304
158305

Audio Pro Link 1

158472

29

DEMO EXPERIENCE

Verlies geen enkele
herinnering met Sandisk!
Veel mensen maken door tijdsgebrek of nalatigheid geen back-ups van informatie op hun
smartphone of computer, met alle gevolgen van dien! Sandisk biedt gebruiksvriendelijke
oplossingen aan om het verlies van waardevolle gegevens te vermijden.

IXPAND BASE
IT CHARGES.
IT BACKS UP.
YOU RELAX.
Fast charging

MICRO SD

EXTREME 500

MICRO SD

ULTRA PLUS

EXTREME PRO

PORTABLE SSD

Ontwikkeld voor de meest
recente Android-toestellen.
Leessnelheden tot 100Mb/s.
Dankzij A1 starten jouw
apps sneller op! Inclusief
adapter.

Ontwikkeld voor het filmen
in 4K Ultra HD en Full
HD met jouw action cam,
drone of smartphone.
Leessnelheden tot 275Mb/s.
Inclusief USB 3.0 reader.

Deze externe SSD-schijf is
kleiner dan jouw smartphone
en maar liefst vier keer sneller
dan een traditionele externe
harde schijf. Leessnelheden tot
430Mb/s.

Beschikbaar in 16GB (173446),
32GB (173447), 64GB (173448),
128GB (173449), 200GB (173450),
256GB (173469), 400GB (173478).

Beschikbaar in 64GB (173318)
en 128GB (173319).

Beschikbaar in 250GB (173441),
500GB (173442) en 1 TB (173443).

Automatische back-up van alle
foto’s, video’s en contacten.

Zowat de helft van de
iPhone-gebruikers verloor
al eens belangrijke data op
zijn of haar smartphone.
Sandisk biedt dé oplossing
met de gloednieuwe iXpand
Base. Terwijl jouw iPhone
snel oplaadt met 15W fast
charge, maakt het toestel
automatisch een backup
van alle foto’s, video’s en
contacten. Daarna kan je
eenvoudig alle data herstellen
op je huidig of nieuw toestel.
Dit alles wordt gestuurd door
de iXpand Base app die je
gratis kan downloaden via de
App Store.

Beschikbaar in 32GB (173455), 64GB (173456), 128GB (173457) en 256GB (173458).

IXPAND

DUAL DRIVE

DUAL DRIVE

FLASH DRIVE

ULTRA 3.0 MICRO-USB

ULTRA 3.1 USB-C

Maak snel ruimte vrij, maak
automatische back-up’s van foto’s
en bekijk uw video’s onderweg.
Gemaakt voor Apple iOS.

Maak snel ruimte vrij, maak
back-up’s van foto’s & video’s
en beheer je bestanden via
de Sandisk memory zone app.
Gemaakt voor Android.

Maak snel ruimte vrij, maak
back-up’s van foto’s & video’s
en beheer je bestanden via de
Sandisk memory zone app.
Met USB-C aansluiting.

Beschikbaar in 16GB (173326),
32GB (173327), 64GB (173328) en
128GB (173329).

Beschikbaar in 16GB (173347), 32GB
(173348), 64GB (173349), 128GB
(173350) en 256GB (139714).

Beschikbaar in 16GB (173336), 32GB
(173337), 64GB (173338), 128GB
(173339) en 256GB (139778).

EXTREME 900
PORTABLE SSD
Deze externe SSD-schijf is negen keer
sneller dan een traditionele externe harde
schijf. Leessnelheden tot 850Mb/s.
Beschikbaar in 480GB (139723), 960GB (139724)
en 1,92 TB (139725).
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TESTIMONIAL

Schakel Bluetens in
en uw pijn uit!

“Na mijn motorongeval volgde ik maandenlang
kinesitherapie, zonder al te veel succes.
Met Bluetens gaat alles veel beter: zowel de
zwelling als de pijn nemen af. Dat allemaal
terwijl ik relax in de zetel, televisie kijk of een
boek lees. Bluetens is een prima toestel!”

Linda C. - Michiels Media Diest

Bluetens is een elektrotherapie-apparaat dat ontwikkeld werd door een team van Franse
fysiotherapeuten. Dankzij de handige smartphone-app die communiceert met elektroden,
genees, ontspan en train je maar liefst 15 lichaamsdelen. Eenvoudig, goedkoop en efficiënt!

BLUETENS APPARAAT + ACCESSOIRES
158795

ELEKTRODEN
Bevestig deze elektroden met behulp van de
app op de correcte plaats. Het toestel wordt
standaard geleverd met twee formaten. (*)
158769 - 158770

PROGRAMMA’S
BLUETENS APPARAAT
Dit medisch gecertificeerd
apparaat weegt slechts 25g
en is eenvoudig te gebruiken
met één druk op de knop.

De app bevat
meer dan 100
programma’s voor
de behandeling van
15 lichaamsdelen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE APP
De app is gratis beschikbaar op
Google Play en de App Store.

Genezen

Ontspannen

Trainen

Bluetens verlicht je pijn op
een natuurlijke manier, door
het pijnsignaal te stoppen en
ervoor te zorgen dat de hersenen
pijnstillende stoffen (endorfines)
gaan aanmaken. Hierdoor krijg je
snel een gevoel van welzijn. Zowel
gewrichtspijnen, zenuwpijnen als
pijn bij peesontstekingen worden
bestreden met Bluetens.

Bluetens is het ideale apparaat
om de spieren te herstellen
en te ontspannen. Het toestel
verlicht zware benen, voorkomt
spierkrampen, bevordert een
actief herstel na het sporten en
geeft een ontspannende en tegelijk
versterkende massage.

Tenslotte helpt Bluetens jou
om je doelen te bereiken.
Creëer een hogere spiermassa,
vorm je spieren, bereid je voor
op een korte en intensieve
inspanning, verhoog jouw
uithoudingsvermogen en bouw
je spieren op na een periode van
inactiviteit of blessure.

Dankzij de smartphone maakt Bluetens
elektrotherapie eenvoudig en toegankelijk
voor mensen zonder medische achtergrond.

(*) Twee extra formaten zijn beschikbaar voor
draadloos gebruik: 158774 - 158775.
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Filmen zonder
schokken
wordt
kinderspel!

SNOPPA M1
Afmetingen:
		
Gewicht:
Smartphone:

Stabiele video’s of foto’s nemen
met een smartphone is bijna
onmogelijk. Met de Snoppa M1
en zijn 3-as stabilisator is dat
probleem voorgoed opgelost.
Iedere smartphonegebruiker krijgt
nu de kans om professionele
video’s te maken en dit aan een
betaalbare prijs. De Snoppa
M1 beweegt mee met je hand
en verandert alle schokken in
vloeiende bewegingen. De Snoppa
M1 is uiterst licht, compact,
opvouwbaar en biedt je 4 uur
autonomie!
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SNOPPA’S INNOVATIEVE
3-AS STABILISATOR
PANORAMA-AS
270°

KANTEL-AS
-100° ≈ +100°

208x53x43 mm (samengevouwen)
266x53x43 mm (uitgevouwen)
450g
smartphonebreedte tussen 58 en 85 mm

SNOPPA APP
Dankzij de Snoppa app en een
Bluetooth-verbinding beweegt
en draait jouw smartphone
vlot en automatisch. De app
beschikt ook over handige
functies zoals pan- &
omnitrack mode, panorama en
rotation 360° time lapse.

ROTATIE-AS
360°
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CROSS SELLING

Hama: de cross selling
specialist bij uitstek
Niemand bevordert impulsieve aankopen beter dan Hama. Het beste bewijs zijn deze handige
displays met leuke meeneemproducten. Geef ze een mooi plaatsje en extra verkoop en marge
zijn gegarandeerd. Cross selling was nog nooit zo eenvoudig!

125!

Hama biedt maar liefst
125 verschillende
displays om
impulsaankopen te
stimuleren.

32 STUKS

12 STUKS

12 STUKS

12 STUKS

Dual USB reislader 2.1A

Carholder Flipper

Finger loops

Dual USB autolader

Voor snel opladen van 2
toestellen via USB-aansluiting.
Geschikt voor stopcontacten.

Houder voor een stevige bevestiging
van jouw smartphone aan het
ventilatierooster van je voertuig.

Zelfklevend gadget voor
meer grip in de hand en
betere bediening van jouw
smartphone en tablet.

Voor snel opladen van 2 toestellen
via USB-aansluiting. Geschikt voor
sigarettenaanstekers.

14198

173890

178069

14197

20 STUKS

20 STUKS

Travel stand smartphone & tablet
Deze handige inklapbare houder voor tablet en
smartphone neem je overal mee.
107874
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Antislipmat

Stop het rondschuiven van uiteenlopende
spullen zoals jouw smartphone, sleutels,
geldstukken en zonnebril in de wagen.
137428
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CROSS SELLING

Ontdek onze
bestseller
displays
Home entertainment

PC / Laptop

Tablet

Home & Living

Mobile

Photo

Scherm reinigingsset
15ml (incl. doekje)

Stylus 2-in-1
voor tablets en
smartphones

Flipper
smartphonehouder

Multi GPS /
smartphonehouder

Sport heuptas
zwart

Uittrekbare
micro-USB kabel
in behuizing
0,75m

24 STUKS

24 STUKS

12 STUKS

12 STUKS

12 STUKS

16 STUKS

95863

119449

135803

135810

105390

12189

Pico Dual USB
reislader 2.1A

Pico Dual USB
autolader 2.1A

Mini stylus 2-in-1
voor tablets en
smartphones

Swivel houder
voor tablets en
smartphones

Muismat
landschap

Muismat
dier

Muismat
vakantie

USB
LED-lichtketting
4m

20 STUKS

20 STUKS

24 STUKS

10 STUKS

12 STUKS

12 STUKS

12 STUKS

12 STUKS

123531

123530

119447

108323

54734

54736

54737

12146

Magneet-kabelbinder
voor koptelefoon

Basic 4 Music
in-ear stereo
hoofdtelefoon

Micro-USB kabel
met sleutelhanger

Verzorgingsset
voor tablet en
smartphone

Muismat
blauw/rood

Mini
schroevendraaier
7-in-1 set

Multi tool
pen 8-in-1

USB 2.0 kaartlezer
SD/microSD

10 STUKS

28 STUKS

18 STUKS

25 STUKS

20 STUKS

30 STUKS

20 STUKS

16 STUKS

20567

135617

12188

119407

54770

53050

53054

54133
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USB 2.0 kabel
grijs
1.50m

LED partylight

Zaklamp
met flessenopener
2-in-1

Outdoor
LED lamp

Cijfer hangslot
voor bagage
3 kleuren

Universele schaar
3 in 1
4 kleuren

Microvezel doekjes
3 stuks

Acryl sleutelhanger
klein

50 STUKS

12 STUKS

24 STUKS

12 STUKS

12 STUKS

24 STUKS

15 STUKS

24 STUKS

34694

136679

136235

107298

105357

111546

105385

63181

FL-40
LED zaklamp

FL-60
LED zaklamp

FL-70
LED zaklamp

Multifunctionele
aansteker

Acryl sleutelhanger
groot

Glimmer foto
sleutelhanger

Amore foto bol

Modern memo clip

24 STUKS

24 STUKS

24 STUKS

12 STUKS

24 STUKS

24 STUKS

6 STUKS

24 STUKS

123100

123119

123198

111327

63182

34749

34807

34824

LED werklamp
ovale vorm

LED lamp
ronde vorm

Mini siliconen
wekker

Mini thermohygrometer

Microvezel
reinigingsdoek

75 mm
vergrootglas

Flexi mini statief

“Prettify” creatieve
deco stickers

12 STUKS

12 STUKS

20 STUKS

20 STUKS

24 STUKS

12 STUKS

20 STUKS

30 STUKS

107271

60189

123142

136297

5904

5434

4024

1835
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CROSS SELLING
41528

PC 24-DELIGE
GEREEDSCHAPSSET
Deze set bevat 24 tools voor onderhoud
en herstel van jouw PC. Alle onderdelen
neem je mee in een handige en compacte
opbergtas.
53052

SET VAN 10
SCHROEVENDRAAIERS
Met deze schroevendraaierset heb
je de juiste tools in handen om je
toestel open te schroeven en de
eerste reparaties uit te voeren.

39694

Hama:
the smart
solution!

MINI
SCHROEVENDRAAIERKIT
MET LEDEREN LOOK
Onmisbaar voor fijnmechanische werkzaamheden aan
bijvoorbeeld elektronische apparatuur. In elegant etui
met lederen look. Past in elke broekzak.

178815

GLASS REPAIR POLISH
Hoogwaardige diamantpolijst voor het verwijderen van fijne,
lichte en middeldiepe krassen uit jouw smartphonedisplay.
Repareer jouw toestel in plaats van het te vervangen.

75054576

177100

SATA III INTERNE KABEL
Interne datakabel voor het aansluiten
van Serial–ATA harde schijven en CD/
DVD/Blue Ray-branders/drives. De
stekker wordt vastgeklikt voor een
betrouwbare bevestiging.
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39830

INBOUWBEUGEL
2,5” - 3,5” SSD
Deze inbouwbeugel laat je toe
een SSD of harde schijf van 2,5”
te monteren in een 3,5” bay.
Eenvoudig en snel te installeren.

USB 3.1 SATA
HDD ADAPTER

Adapter voor het
aansluiten van SerialATA-(SATA)-schijven aan
de USB 3.1-poort van de
notebook/computer. De
stroomvoorziening gebeurt
via de meegeleverde
externe adapter.

DE
TOEKOMST
VAN DE
RADIO IS
DIGITAAL.
It charges. It backs up.
You relax.

IR 150 MBT

DIR 3115 MS

DIT 2010 M

iXpand™ Base

Hama is er helemaal klaar voor. Met oplossingen voor elk budget en elke toepassing.

Telkens als je jouw iPhone oplaadt, maakt de iXpand™ Base
automatisch een backup van al jouw foto’s, video’s en contacten.
T H E

S M A R T

S O L U T I O N

MAGAZINE

HAMA FOCUS MAGAZINE iNSTORE EXPERIENCE 2017

FOCUS
PERSONALISERING
Surf mee op de trend
dankzij onze 2 nieuwe
service brands!

BELEVING
Het sleutelwoord om
het verschil te maken!
Ontdek onze
innoverende
experience producten.

CROSS SELLING
Hama: dé cross selling
specialist bij uitstek!

ref. 00190283

ALLES OVER ONZE MULTIROOM EN VOICE CONTROL SPEAKERS, DAB RADIO’S, MOBILE MEMORY O PLOSSINGEN EN NOG VEEL MEER!

