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‘We geven graag extra veel aandacht aan telecom en
muziek. Want zeker in die groeiende markt bieden we een
sterke meerwaarde met onze expertise en ondersteuning.
We spreken je graag snel!’

EXPERIENCE IT
YOURSELF AT WETTEREN
In deze achtste editie van het Hama Focus-magazine gaat alle
aandacht naar de categorie Telecom & Audio. Deze producten zijn
ondertussen stuk voor stuk uitgegroeid tot absolute toppers binnen ons
assortiment. Het is duidelijk dat de groei van deze categorie momenteel
niet te stuiten is. Een sneltrein die je dus absoluut niet mag missen.
Daarom bieden onze marketeers en productmanagers je de perfecte
oplossingen om er maximaal van te profiteren.

Christian van den Boogaart
Sales Manager Hama Nederland

Mis dus zeker niet het schitterende en gloednieuwe Hama smart
mobile packaging concept met accessoires voor elk moment in

het leven. De leuke en kleurrijke Disney producten voor kids maken
je gegarandeerd helemaal vrolijk. En met White Diamonds, Black
Rock en de Hama Design Line hebben we een perfect aanbod voor
modebewuste klanten.
De fashion headphones van Happy Plugs, Urbanears, Plantronics
& Marshall zorgen er voor dat jouw klanten hip en trendy de deur
uitgaan. De toplijn multiroom en bluetooth speakers van Urbanears,
Marshall en AudioPro en de DAB radio’s van Hama en Geneva staan
klaar om hun krachtige sound op de wereld los te laten.

‘Nogmaals toont Hama dat het koploper is in nieuwe
technologieën. Je vindt hier alles over connected speakers,
de opvolger van bluetooth speakers, over DAB-radio en
over onze aankomende producten. Dus zet je headphones
op en laat je meevoeren doorheen onze digitale wereld.’
Régis Vermeire
Sales Manager Hama BeLux

Al deze producten zullen heuse voltreffers worden. Ze sluiten aan
bij de behoeften van de markt, zowel in kwaliteit, design als in
sfeerbeleving en daar zijn we best trots op.
Bezoek zeker onze gloednieuwe en uitgebreide Hama website of breng
een bezoek aan onze showroom te Wetteren (België) en ontdek ons
volledig assortiment van accessoires en presentatiemogelijkheden.
Wij kijken naar uit om jou te verwelkomen.

‘Frankrijk. Dat is de Eiffeltoren, Camembert, stokbrood,
rode wijn,… Maar dat niet alleen! Het zijn ook 23 miljoen
gsm’s die smeken om accessoires.
Hama draagt zorg voor je smartphone!’

Luc Heyerick, Sales & Marketing Director Benelux & Frankrijk

‘Voor onze nadere kennismaking met Hama werd ons nadrukkelijk gevraagd naar
Wetteren te komen. Eenmaal onze bestemming bereikt, begrijpen we direct het waarom van deze uitnodiging. We worden ontvangen in een prachtig eigen pand van Hama
waarin alles kwaliteit en orde uitstraalt. Uiteraard ontbreekt daarin niet de gastvrijheid
met koffie, iets zoets en al snel staan we met een glaasje bubbels in de handen.’

Christine Corbrion
Sales Manager Hama Frankrijk

TESTIMONIAL

HP van Tilburg, Chief editor Connexie Magazine
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Contact
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WEBSITE

Hama website: mobile first
De nieuwe Hama website werd in een trendy en modern kleedje gestoken en is klaar voor
de toekomst. Dit was een vrij intens werk: er lopen heel wat systemen op de achtergrond die
ervoor zorgen dat de hele opzet naar behoren werkt. Denk maar aan klantendatabases die
gekoppeld zijn en een productdatabase met meer dan 12.000 producten.

Maandenlang werd er intensief samengewerkt tussen de verschillende diensten in
België en Duitsland om dit project tot een
goed einde te brengen. Met enige trots kunnen we zeggen dat het eindelijk zover is.
De nieuwe Hama website is geen alledaagse
website. Wij zien het als een worktool die
onze klanten elke dag gebruiken. Daarom
moest de website ondanks zijn complexiteit
op de eerste plaats gebruiksvriendelijk zijn.

MOBILE
FIRST

Responsive design
Omdat we steeds mobieler worden en minder en minder aan onze bureau gekluisterd
zitten, is het een must dat de nieuwe Hama
website vanop eender welk device kan
geraadpleegd worden. En dat is goed gelukt.
De website in leuke blokkenstructuur past
zich aan aan elke schermgrootte. Zelfs aan
het scherm van een smartphone. Zo kan u
er op elk moment mee aan de slag.
Persoonlijke klantenzone
In uw persoonlijke klantenzone ‘mijn
Hama’ krijgt u een overzicht van al uw
favoriete producten en kunt u snel nieuwe
bestellingen plaatsen, naleveringen
raadplegen en ziet u zelfs interessante
outletopportuniteiten.

‘
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De nieuwe Hama website is geen
alledaagse website. Wij zien het als
een worktool die onze klanten elke
dag kunnen gebruiken.

PRODUCTOVERZICHT
OP MAAT

VERNIEUWDE
TOEBEHOREN
ASSISTENT

TRENDY
TEGELSTRUCTUUR

Als de klant een product wil
opzoeken kan hij of zij dat
doen in de heel handige
‘ toebehorenassistent’. Deze
functie werd opgebouwd als
een blokkendoos waarbij het
systeem je de mogelijkheden
geeft die passen bij een
bepaalde toestelkeuze. Dit
zorgt ervoor dat je als klant
razendsnel naar het juiste
accessoire wordt geloodst.

Wist
je dat...
Elke productfamilie
haar eigen kleur heeft?

VERNIEUWDE
TOEBEHORENASSISTENT
RESPONSIVE
DESIGN

+

407.500
personen bezochten onze
websites in 2016*
(*) cumul BE,NL en FR websites

De kleuren worden ook
gebruikt als achtergrondkleur
voor de tegels op de website.
Foto
Home
Consumer Electronics
Computer & Communication
Kids & Teens
Gaming
Corporate
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TELECOM Nieuw smartphone 2.0 concept

Product

is the hero 2.0
Met een complete restyling van onze verpakking combineren we stijl en helderheid.
Smartphone 2.0 is erop gericht om de eindconsument eenvoudiger en sneller naar
het juiste product te leiden en op die manier uw verkoop een boost te geven.

FEEL THE PRODUCT
Alle verpakkingen
zijn voorzien van een
magneetsluiting

UNIFORMITEIT
Alle producten verpakt
in één formaat

PRODUCTINFO
Aan de binnenkant vind je
grondige productinformatie

essential line
Met deze essentiële
basisproducten heeft
u steeds een universele
oplossing in huis.
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Design, kwaliteit en
functionaliteit zijn de
sleutelwoorden van onze
Prime Line-producten.
Hoogwaardige producten
voor hoge verwachtingen.

DUIDELIJKE
KLEURCODES
Om de consument snel naar
het juiste product te leiden

GLASHELDERE
ICOONTJES
Garanderen duidelijkheid
voor de consument

Het perfecte assortiment
om vragen rond
vrijetijdsactiviteiten te
beantwoorden. Laat zien
hoe gemakkelijk sport/
outdoor en smartphone
gecombineerd kunnen
worden.

De juiste kleuren,
patronen en
materialen zijn een
niet te onderschatten
verkoopsargument. Met
de Design Line heeft
u een perfect aanbod
voor modebewuste
consumenten.
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TELECOM

Kleurcodes
De uniforme kleurcodes zorgen
voor een stijlvolle winkelpresentatie
en resulteren bovendien in
duidelijkheid voor de consument.
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Wist
je dat...

8+1=9
Negen producten per meter
in plaats van acht. Via dit
unieke concept profileren
we ons op de markt van
consumer electronics. Door
middel van deze eenvoudige
ingreep wordt de beschikbare
schapruimte optimaal benut en
kan u een zeer mooi gamma
producten aanbieden.

essential line
energie

energie

tasjes

tasjes

screen protector folie

screen protector glas

sport & outdoor

fashion

screen protector glas
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Powerbanks
De vele apps die je dagelijks raadpleegt vragen heel wat batterijcapaciteit. Met ons assortiment
powerbanks zorgen we ervoor dat je altijd en overal over voldoende energie kan beschikken.

essential line
Nooit meer zonder energie

5200 mAh
137491

batterijcellen van
hoge kwaliteit

klaar
voor gebruik

opladen
smartphone

soft touch

batterijcellen van
hoge kwaliteit

klaar
voor gebruik

opladen
smartphone

soft touch

batterijcellen van
hoge kwaliteit

klaar
voor gebruik

opladen
smartphone

soft touch

supersnel
laden

batterijcellen van
hoge kwaliteit

klaar
voor gebruik

opladen
smartphone

soft touch

supersnel
laden

7800 mAh
137492

10400 mAh
137493

13000 mAh
137494

prime line
Stijlvol, trendy en sexy. De prime line ‘metallic’ powerbanks hebben het allemaal.

5000 mAh
137451 / 137452

batterijcellen van
hoge kwaliteit

klaar
voor gebruik

opladen
smartphone

soft touch

batterijcellen van
hoge kwaliteit

klaar
voor gebruik

opladen
smartphone

soft touch

batterijcellen van
hoge kwaliteit

klaar
voor gebruik

opladen
smartphone

soft touch

7500 mAh
137453 / 137456

12500 mAh
137457 / 137458
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supersnel
laden

Inductielader Twin
voor smartphones
173666

Inductieladen
Inductieladen is een term die de meeste mensen
‘wel iets’ zegt. Maar wat is het nu eigenlijk precies?
In mensentaal kunnen we stellen dat inductieladen een
manier van laden is waar geen stekkers of kabels aan te
pas komen. Inductieladen houdt in dat een magnetisch
veld elektrische stroom transporteert tussen twee objecten, bijvoorbeeld tussen een laadstation en de accu van je
smartphone. Wist je trouwens dat inductieladen al jaren
toegepast wordt bij elektrische tandenborstels?

prime line
Hama Basic Pro
Premium inductielader
178220

Hama Car
Premium inductielader
voor in de auto
173669

Hama Comfort
Premium inductielader
inbouwmodel

Hama
Bluetooth speaker
met inductie

173667

173160

6000 mAh
Hama Powerbank
met inductiefunctie
137427

Hama Desk
Inductielader, tafelmodel
173668

Meer info?
Bezoek onze website.
www.hama.be
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Qualcomm®
Quick Charge™ 3.0

prime line

Ongeduldig wachten tot jouw toestel volledig opgeladen is, lijkt voorgoed verleden
tijd met Qualcomm® Quick Charge™ 3.0. Deze technologie vermindert de laadtijd
aanzienlijk: tot 4 keer sneller laden in vergelijking met courante laadapparatuur.

Quick Charge
REISLADER
178238

30 min
18%

AUTOLADER

Conventioneel

71%
Qualcomm® 3.0

178239

DUAL AUTOLADER
173654

Quick Charge™ is een
technologie van Qualcomm®
Technologies Inc., waarbij
de lader met het toestel
communiceert. Hierbij is
de voorwaarde dat er een
Qualcomm®-chip in elk toestel
aanwezig is die het laadproces
aanpast.

POWERBANK
176878

Compatibele toestellen?
Bekijk het volledige overzicht
online. http://bit.ly/1LgAlw0
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Auto-detect laders
Standaard universele laders dekken weliswaar alle verschillende toestellen,
maar ze laden met een minimale laadstroom om de batterij te sparen en
deze niet te beschadigen. Auto-detect laders daarentegen herkennen dankzij
de geïntegreerde IC-chip het aangesloten apparaat en passen vervolgens de
laadstroom perfect aan. Zo heb je slechts één lader nodig voor al jouw toestellen.

essential line

prime line

2400 mAh

4800 mAh

REISLADER

REISLADER

2400 mAh

4800 mAh

AUTOLADER

AUTOLADER

3400 mAh

5200 mAh

REISLADER

REISLADER

3400 mAh

5200 mAh

173623

173624

173615

AUTOLADER
173616

‘

173608

173609

173602

AUTOLADER
173603

8000 mAh

Auto-detect
laders sparen de
levensduur van een
batterij aanzienlijk.

ENERGIESTATION
173847
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‘Metal’ kabels
De oplaadkabel van je smartphone of tablet krijgt het regelmatig hard
te verduren. Met schade of minder goed werkende kabels als gevolg.
Onze nieuwe met ‘metal ’ versterkte lightning, micro-USB en USB-C kabels
bieden hier dé oplossing.

Dat we vandaag metaal toevoegen aan onze kabels
hoeft eigenlijk geen verrassing te zijn. Bij Hama
zijn we namelijk onophoudelijk op zoek naar de
beste kwaliteit. Metaal heeft een hoge treksterkte,
daardoor is het materiaal uitermate geschikt om
kabels te verstevigen. Het wordt dan ook gebruikt
in extreme omstandigheden. Denk maar aan
sleep- en hijskabels, fiets- en autobanden, bouwconstructies, en ga zo maar door...

Beschikbaar in:
173625 > Micro USB
173626 > Lightning

‘

Metaal heeft een hoge
treksterkte. Het materiaal is
daardoor uitermate geschikt
om kabels te verstevigen.

prime line

173636 > Type-C

Metalenversteviging
Ingebouwde metaaldraad
voor extra stevigheid

Geïsoleerde geleiders
Vermindert frictie en
beschermt de geleider

Metalen mantel
Reduceert storende
invloeden van buitenaf
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Cover
Ultra Slim
mat
verkrijgbaar in:

Booklet
Clear
Cover
Crystal
Clear

verkrijgbaar in:

BASISASSORTIMENT

Smartphone tasjes
De Hama-tasjes bieden een optimale bescherming van je smartphone en sluiten
naadloos aan op het design van je telefoon. Verscheidene modellen hebben extra
troeven zoals ruimte voor je bankkaart, paspoort of andere kaarten.

prime line
Portfolio
Prime
Booklet
Slim

Booklet
Ricardo
Booklet
Guard

Silky look

Leder look,
magnetische
sluiting
verkrijgbaar in:

Premium
gecraquelleerd
leder
verkrijgbaar in:

Premium
glad leder,
magnetische
sluiting
verkrijgbaar in:
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‘
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Steek je smartphone in
een trendy en fancy jasje

Fancy & trendy
Fancy, trendy, hip en cool... Steek je smartphone in een jasje
dat perfect bij je imago past. Elke dag een andere look.

TANTOR
HATHI

MANDALA
LOTUS

GLAMOROUS
NIGHTS
Verkrijgbaar voor iPhone
6, 6s, 7 en iPhone 6, 6s, 7 Plus

GEORGIA

4 verschillende designs.
Lotus, Tantor, Hathi en Mandala.
Verkrijgbaar voor iPhone
6, 6s, 7 en iPhone 6, 6s, 7 Plus

Bookletcover.
Verkrijgbaar voor iPhone 6, 6s,
7 en iPhone 6, 6s, 7 Plus

GLAMOROUS STRIPES
Verkrijgbaar voor
iPhone 6, 6s, 7 en iPhone 6, 6s, 7 Plus

Stylish

tip

De design line kan een echte blikvanger zijn in uw
winkel. De mooie beelden en de conceptuele plaatsing van producten (less is more) zorgen ervoor dat
een opstelling met designlineproducten een grote
aantrekkingskracht heeft op uw klanten.
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Energieboost in pastel
Af en toe is zwart en wit net dat tikkeltje te saai. Daarom ontwikkelde
Hama deze kleurrijke Design Line. Fleurige laadaccessoires in pastelgroen,
-blauw en -roze geven jouw toestel de nodige energieboost en zorgen voor
een instant goed gevoel!
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POWERBANK

MICRO-USB KABEL

verkrijgbaar in:

verkrijgbaar in:

REISLADER

LIGHTNING KABEL

verkrijgbaar in:

verkrijgbaar in:

AUTOLADER

AUDIO KABEL

verkrijgbaar in:

verkrijgbaar in:

Deze laadaccessoires zijn
een perfecte mix van
fashion en vakmanschap.
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nieuw
TWIST

Smartphone armband

Sportarmband voor
displays van 4,0 tot 5,5”
verkrijgbaar in:

Activeer jezelf met
de Hama Active Line
ACTIVE

waterproof

Smartphone armband
Praktisch en veilig dankzij
de opvallende leds.
verkrijgbaar in:

AQUA Jam
Deze compacte
Bluetoothspeaker is
100% waterdicht en
kan blijven drijven.

maten:

verkrijgbaar in:

OUTDOOR

CASE
ACTIVE Sportheuptas
Neem je smartphone, paspoort en geld mee
onderweg. Dankzij de felle leds ben je goed
zichtbaar voor de andere weggebruikers.
verkrijgbaar in:
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Bescherm je
smartphone
tegen water,
vuil en krassen
tijdens outdoor
activiteiten.
maten:
verkrijgbaar in:

Speel op veilig met een
dedicated screenprotector

1

Crystal
Clear

GO
ED

• Instapmodel
• Set van twee
beschermfolies
+ microvezeldoek

3

Premium
Crystal Glass

Glass Screen
Protector
• Set van 1 beschermglas
+ reinigingsdoek

• Hardheid: 4H*
BE
TE
R

• Set van 1 beschermglas + reinigingsdoek
• Hightech glas met een dikte van 0,33 mm
• Hardheid: 9H*

5

Ultra Safe Glass

2

ST
BE

4

3D Full Screen
Glass

• Speciaal ontworpen voor high-end
smartphones met afgeronde hoeken

• Set van één 3D beschermglas
+ reinigingsdoek

• Ultra transparant

• Set van 1 beschermglas
+ reinigingsdoek

• Ultra dun hightech glas
met een dikte van 0,22mm

• Maximale hardheid van 10H!

Meer info?

Bezoek onze website.
www.hama.be

(*) op een schaal van 1 tot 10
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Bereik veilig elke bestemming
Gebruik je vaak jouw smartphone in het verkeer? Dankzij dit assortiment
van smartphonehouders geraak je veilig op elke bestemming. Bevestig jouw
smartphone zichtbaar in elke auto of op elke fiets en kies in alle omstandigheden
een veilige en foutloze route.

AUTO
Autohouder Flipper

Autohouder Magnet
173898

verkrijgbaar in:
178222

178224

178223

178240

magnetisch

Autohouder Magnet Alu
173765
magnetisch

FIETS

Fietshouder 7-13,5 cm
178253

Fietshouder 9-14 cm
178252

Fietshouder Universeel
137429

Fietshouder 5-9 cm 360° roteerbaar
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178252

Dual USB Autolader

Glass repair polish

Dual USB Reislader

123530 - 20 stuks

178816 - 12 stuks

123531 - 20 stuks

Voor snel opladen
van 2 verbruikers
via USB-aansluiting.
Geschikt voor
sigarettenaansterkers.

Hoogwaardige
diamantpolijst voor het
verwijderen van fijne,
lichte en middeldiepe
krassen uit
smartphonedisplays.

Voor snel opladen van
2 verbruikers via USBaansluiting. Geschikt
voor stopcontacten.

BEST
SELLER

In the picture!
Plaats deze praktische producten op een aantrekkelijke manier in
de spotlights dankzij onze handige displays. De compacte vorm
leent zich perfect tot een presentatie op alle mogelijke plekken in
jouw winkel. Cross selling was nog nooit zo eenvoudig.

Finger Loops

Antislip-mat

Carholder Flipper

178069 - 32 stuks

137428 - 20 stuks

173890 - 12 stuks

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

Uitstekende
kleefeigenschappen
voor uiteenlopende
spullen zoals jouw
smartphone, sleutels,
zonnebril.

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

25

TELECOM

Welkom in het
dierenrijk van TabZoo!
Anno 2017 is één vierde van de kinderen meer dan twee uur per dag bezig op een tablet.
TabZoo is een speelse lijn van tabletaccessoires gericht op onze jongste kapoenen. Met
een speels ontwerp is de tablet optimaal beschermd tegen het jeugdig enthousiasme!

Gewatteerde
binnenkant

Afgewerkt met
zachte pluche
Deze sleeve kan
ook dienen als
tablet stand

NEW
Cover
veiligheidsgordel

Car organiser
met ruimte
voor je tablet

Auto-afvalemmer

Reiskussen
Zonnescherm

Baby aan boord
zuignapsticker

Reis naar een wereld
vol sprookjes en fantasie
Vertrek dankzij de auto- en reisaccessoires van Disney-prinsessen, Frozen en Finding
Dory naar een universum vol prinsessen, kastelen en bijzondere wezens. Hou je
kinderen comfortabel op de achterbank met de sfeervolle reiskussens, covers en
opbergtassen voor tablets. Bovendien blijft jouw achterbank netjes met de afvalemmer.
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May the Force
be with you!
Maak van jouw auto een onvervalst ruimteschip met behulp van deze kosmische
reis- en autoaccesoires. Lanceer jezelf naar een galaxy far away met Star Wars screen
protectors, luchtverfrissers, autoladers en nog veel meer. Leuke, geeky producten van
supersonische kwaliteit. The Force is strong in this one!

Screen protector
In-ear oortje
Autolader

Vriesbeschermer

Cover
veiligheidsgordel

Luchtverfrisser
Mini usb
speaker

NEW

Cover
veiligheidsgordel
Auto-afvalemmer

Reiskussen

Opbergtas
voor tablet

Zonnescherm
Baby aan boord
zuignapsticker

Bliksemsnel
Aan 150 km per uur over het circuit scheuren of bengelen tussen
torenhoge wolkenkrabbers, een echte durfal draait er zijn hand
niet voor om. De nieuwe collectie reis- en autoaccessoires van
Cars en Spiderman maakt dit alles een stuk eenvoudiger!

NEW

Opbergtas
voor tablet

Cover
veiligheidsgordel

Auto-afvalemmer
Reiskussen

Baby aan boord
zuignapsticker

Zonnescherm
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Welcome to
White Diamonds

‘

Kies de kleur die bij je
past. En zet een stapje
in de wereld in stijl.

innocence

IT’S A
WOMAN’S
WORLD

clear

rose quartz

french burgundy

Leuke kleuren, fris trendy design,
Swarovski kristallen en een hoge
schokbestendigheid, dat is waar White
Diamonds voor staat. Zet een stapje
in de wereld in stijl en kies de kleur
die bij je past.
serenity

rose gold

transparent

california

Deze covers zijn beschikbaar voor iPhone 7, 6, 6S en voor Samsung Galaxy S8 en S8 Plus

rose gold

burgundy

serenity

california

Impact
Dankzij de modieuze kleuren maak
je altijd indruk. Maar natuurlijk moet
een smartphone cover meer zijn dan
alleen maar mooi.
De White Diamonds-covers zijn door
hun verhoogde rand, sterke buitenschaal, schokabsorberende microvezel
en innovatieve ‘air space’ technologie
zeer schokbestendig. Dankzij deze
air space technologie beschikken de
covers op cruciale plaatsen over een
luchtkussentje. Bij een val zal deze
ruimte zich als een schokdemper
gedragen en ervoor zorgen dat uw
smartphone ongeschonden blijft.

essential

clear

0,8 mm dikke
schaal

Verhoogde
rand

rose quartz

transparent

Schokabsorberende
microvezels

‘Air Space’
luchtkussen
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crystal
booklet

Volledige
bescherming

Ruimte
voor één
kredietkaart

Swarovski
kristallen

Standfunctie

Magnetische
sluiting

Hoogwaardig
metalen logo

Deze covers zijn beschikbaar voor iPhone 7, 6, 6S en voor Samsung Galaxy S8 en S8 Plus

crystal
wallet

Ruimte
voor drie
kredietkaarten

Volledige
bescherming

Swarovski
kristallen

Hoogwaardig
metalen logo

Magnetische
sluiting
Standfunctie

tip

Wow-factor
Het aantrekkelijke artwork en de
conceptueel geplaatste producten zorgen
ervoor dat de White Diamondsopstelling
de ster wordt in uw winkelruimte.
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booklet
clear

•
•
•
•
•

Transparante achterkant
Standfunctie
Strak ontwerp
Hoge graad van bescherming
Wake-up / sleep functie

Beschikbaar voor : iPad 10.5” en 9.7” (2017), iPad Air2 & Galaxy Tab A 10.1

TELECOM

Laat je leiden
door je instinct
met Black Rock

De strakke uitstraling en kwalitatieve
materialen richten zich tot mannen
met gevoel voor mode en stijl.
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air
collection

Kleine luchtlaag
absorbeert schokken

TOUGH GUYS
HAVE TOUGH
CASES

Beschermt
tegen vuil en
krassen

Extra
anti-shock
techologie

Complete
bescherming

embedded
collection
Transparante
polycarbonaat

De collectie smartphonecases
van Black Rock is uitermate stoer
en toch subtiel qua ontwerp. De
“air” en “embedded” collection
zijn beschikbaar in verschillende
kleuren: rood, zwart, wit, space grey,
transparant en ivoor.
Ontwikkeld met de grootste
precisie en uitvoerig getest blijken
ze buitengewoon robuust. De
revolutionaire ‘air space’ technologie
vangt alle schokken op als jouw
smartphone uit je handen glipt. Op
strategische plekken in de cover
zit namelijk een luchtkussen dat er
voor zorgt dat elke klap opgevangen
wordt. Combineer dit met een
verhoogde rand, sterke buitenschaal
en schokabsorberende microvezel
en je krijgt een extreem solide
bescherming.
0,8 mm dikke
schaal

Verhoogde
rand

Schokabsorberende
microvezels

‘Air space’
luchtkussen
Match met alle
iPhonekleuren

De ‘air collection’ en ‘embedded collection’ zijn beschikbaar voor iPhone 7, 6 en 6S & Samsung Galaxy S8 en S8 Plus
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material
collection
DROP

Echt
leder

Leather mesh

TESTED
DROPPED FROM
A HEIGHT OF
6 FEET

Leather camouflage

Real carbon

De material collection van Black Rock blinkt uit in het combineren van fashion en bescherming. De cases werden geproduceerd uit
hoogwaardige materialen zoals leer, glas, carbon en glasvezel en geven tonnen extra uitstraling aan jouw smartphone. De antisliplaag
biedt extra grip en er werd een voldoende grote uitsparing voorzien bij de camera. Bovendien zorgt de verhoogde rand en extra
schokabsorptie voor bijkomende bescherming zodat de smartphone steeds veilig blijft.

Extra sterk
glas (0,8mm)

Ruimte
voor twee
bankkaarten

DROP
TESTED
DROPPED FROM
A HEIGHT OF
6 FEET

Resistent
tegen krassen

Booklet pure
36

Folio pure

Glass case tough & touch

SCHOTT

glass 3D
protectors

Touch-sensitive
9H ultrasterk glas
Touch-sensitive

Ook jouw smartphonescherm
verdient een hoogwaardige
bescherming. Dankzij de glazen
screen protectors blijft uw display
gespaard van alle schade en
krassen. Ultradun en toch massief.
Beschikbaar in 0.3 en 0.1 mm dikte.

Anti-vingerafdruk

0.1 mm

0.3 mm

booklet
pure

Transparante
achterzijde
Handige
standfunctie

Het dunne design van deze booklet
garandeert een elegante maar
tegelijk stevige bescherming van
jouw tablet. Krassen en vuil zijn
voorgoed verleden tijd. Dankzij de
multifunctionele standfunctie kan
je op elk moment genieten van jouw
favoriete films, games en e-boeken.
Beschikbaar in zwart voor iPad Pro 12.9”, iPad
10.5”, iPad 9.7”(2017), iPad Air 2 en Galaxy Tab
S3. Beschikbaar in zwart, grijs en blauw voor
Galaxy Tab A 10.1
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Sandisk,

mobiele opslag
oplossingen

MicroSD

ULTRA, EXTREME & EXTREME PRO

Met de MicroSD kaarten van Sandisk behoort
een gebrek aan geheugen tot het verleden. Je
kan dus zonder zorgen alle leuke momenten
vastleggen met je Android smartphone of
tablet. De Extreme Pro heeft tot 275MB/s de
hoogste overdrachtsnelheid. De Extreme leest
tot snelheden van 100MB/s en de Ultra is het
perfecte instapmodel.

new

ULTRA

DUAL USB DRIVE
Flashdrive voor androidapparaten met OTG ondersteuning.
De dubbele connectors verbinden telefoons, tablets en computers. Dankzij de automatische
aansluitdetectie worden je
bestanden supersnel overgezet.
(leessnelheid tot 150MB/s)
Beheer je bestanden via de
Sandisk memory zone app.

Beschikbaar in 256GB,
128GB, 64GB, 32GB en 16GB
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BEST
CHOICE

Uitgerust met A1 is
deze MicroSDkaart
geoptimaliseerd voor
apps. Via A1 start de
app sneller op met
een betere prestatie
waardoor je een
complete smartphoneervaring krijgt.

Wist
je dat...

CONNECT
WIRELESS STICK

Maak draadloos verbinding, open bestanden, bekijk jouw favoriete
films, luister naar muziek en geniet van al jouw foto’s. Bewaar
draadloos al jouw files en maak backups van foto’s en video’s via
de gratis app. Zowel bruikbaar bij Android als Apple iOS.

Beschikbaar in

256GB en 200GB

128GB, 64GB, 32GB en 16GB

Sandisk heel
wat apps heeft
om je geheugen
te beheren?
Al deze apps
kan je gratis
downloaden
via de Appstore
of Play Store

iXPAND
FLASH DRIVE

Maak snel ruimte vrij, maak automatische back-up’s van foto’s en
bekijk uw video’s onderweg. Dankzij
de flexibele connector hoef je het
hoesje niet te verwijderen om de
iXpand te kunnen gebruiken. Zet
uw bestanden razendsnel over via
de USB 3.0 van uw computer. Zeer
eenvoudig te beheren dankzij de
gratis iXpand mobiele app. Gemaakt
voor Apple iOS.

12:15

Beschikbaar in 256GB, 128GB,
64GB, 32GB en 16GB

druk om
te ontgrendelen
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Earbud plus
‘We took the classic champion and made it an all-star’... De nieuwe vorm en de twee openingen in de
behuizing van de Earbud plus zorgen voor een nog betere geluidservaring.

afstandsbediening
met één knop om
gesprekken en
muziek vanop je
telefoon te beheren
ingebouwde
microfoon

unieke vorm met 2 audio
openingen voor optimaal geluid

18 onweerstaanbare
kleuren

Happy Plugs en Childhood bundelen de
krachten om de aandacht te vestigen
op het feit dat ieder kind recht heeft op
geluk. Elke kleur van de verschillende
bolletjes symboliseert een artikel van het
VN-verdrag over de rechten van het kind.
Happy Plugs donneert alle winst die ze
maken op de Childhood producten aan de
Childhood organisatie.
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A
TRUE
LOVE
STORY

3in1
concept
Bij Happy Plugs wordt naast kwaliteit, veel aandacht besteed
aan een modieuze uitstraling. Zo bestaan de oortjes, hoesjes en
kabels in dezelfde leuke frisse kleuren. Dit betekent dat je als
consument je hoesje, oortjes en laadkabel perfect op elkaar kan
afstemmen. Als shopmanager, verkoop je hierdoor al gauw drie
producten in plaats van één.

HOESJES

- door Andreas Vural
Happy Plugs begon met een liefdesverhaal.
Ik groeide op in Sveg, een klein dorpje in
het noorden van Zweden, met een fervente
interesse in design en fashion. Daarna verhuisde ik naar Stockholm waar ik me onderdompelde in de wereld van design om mijn
grote droom waar te maken: het creëren
van een succesvol merk in de fascinerende
wereld van fashion en lifestyle.
Passie
Daarna was het de liefde die een laatste
duwtje gaf. Eind 2011 was ik tevergeefs op
zoek naar roze oortjes voor mijn vriendin.
Deze waren nergens te vinden dus ik nam
het heft in eigen handen en verfde zelf een
set oortjes. Ze vond het geweldig! Ik realiseerde me dat dit een gat in de markt was:
stijlvolle, functionele maar ook betaalbare
oortjes. Vanuit deze overtuiging werd Happy
Plugs geboren.

‘

OORTJES & KABELS

HIPPE
DISPLAYS

Elke 15 seconden gaat
er wereldwijd een
Happy Plugs product
over de toonbank
Andreas Vural,
oprichter en CEO Happy Plugs
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UNIK
edition

De prachtige Unik Edition werd aangevuld met de stijlvolle ‘marble collection’.
Geïnspireerd op de luxueuze uitstraling van wit marmer, jade marmer en zwart
marmer en afgewerkt met een toets van zilver, goud en rose gold. Een fantastische
luisterervaring verpakt in een uniek jasje.

verkrijgbaar in Earbud, Earbud Plus en In Ear oortjes

Ear piece
Het Ear Piece Bluetooth oortje is een combinatie van trendy juweelontwerp en functionaliteit. Met dit stijlvolle accessoire zijn alle blikken
meteen op jou gericht. Door zijn stijlvolle silhouette, zijn strakke lijnen,
de luxueuze metalen details en een perfect uitgebalanceerde geluidsweergave is dit hét modeaccessoire dat je echt moet hebben.

verkrijgbaar in:

Black
180134
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White
180135

Sapphire black
180443

DELUXE
edition
Combineer een fantastische look,
een uitmuntende sound en een zeer
competitieve verkoopprijs en
je krijgt het recept voor de Deluxe
Edition van Happy Plugs. ‘s Werelds
meest luxueuze oortjes, hoesjes en
oplaadkabels.

awards
Happy Plugs won maar
liefst vier awards in 2016,
waaronder de felbegeerde
‘Digital Company
of the Year’
award van Google

EXPERIENCE FREEDOM

YEVO

Een nieuwe generatie van baanbrekende intelligente draadloze oortjes.

Touch & control
volume, gesprekken, muziek,
Siri,… beheer je via een eenvoudig
aanraking

Handige app

Innovatieve technologie
één oor maakt verbinding via Bluetooth
met uw smartphone en geeft signaal aan
de andere oor via een magnetisch veld
(NMFI technologie*)
Design opbergdoos/oplader
biedt tot 20u luisterplezier

Lichtgewicht
slechts 8 gram

Comfortabel
geleverd met 6 ear tips voor
een perfecte pasvorm

(*) NFMI of Near-Field Magnetische Inductie werd tot nu vooral gebruikt in hoorapparaten. Het gebruikt een laag energie magnetisch veld
om data door te sturen en te ontvangen, het verbruikt veel minder energie dan Bluetooth en streamt de muziek veel stabieler.
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Verpulver alle records
met Urbanears Active
Doe je wekelijkse workout in stijl met deze
sportieve collectie van Urbanears, dé kampioen
in het combineren van fashion en functionaliteit.
Ready, set and go!

STADION

NEW

reflecterende
details zorgen
voor veiligheid
tot 8 uur luistertijd
met één laadbeurt

deze stretch past zich
perfect aan aan de
vorm van jouw hoofd

EarClick
technologie
garandeert een
stevige grip
zodat de
oortjes blijven
zitten tijdens
het sporten

handige knoppen om eenvoudig het
volume te beheren, door je playlist te
scrollen en inkomende telefoontjes te
beantwoorden

HELLAS

tot 14 uur
luistertijd met
één laadbeurt

verkrijgbaar in
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wasbare
oorkussens

verkrijgbaar in

REIMERS

sweatproof

verkrijgbaar in

reflecterend
koord

PLATTAN ADV BT
ook beschikbaar in

hou je headphone
proper: de afneembare
onderdelen kunnen
perfect gewasssen worden

Maak een
buitenaardse
indruk
De drie nieuwe intergalactische kleuren
voor deze zomer zijn Eclipse Blue, Comet
Green & Cosmos Purple, geïnspireerd door
het heelal, de melkweg en sterrenstof. De
hippe hoofdtelefoons bezorgen je oren een
indrukwekkend geluid.
Eclipse Blue
Je hebt geen telescoop nodig om deze prachtige
kleur te spotten. Eclipse Blue geeft jouw
hoofdtelefoon een kosmische touch.
Comet Green
Even helder als de lichtgevende staart van
een vallende ster. Comet Green is de perfecte
match bij jouw zomerse outfit.
Cosmos Purple
Buitenaards leven ontdekken wordt mogelijk
met Cosmos Purple. Imponeer al jouw
vrienden met deze heldhaftige kleur.

tot 14 uur luistertijd
met één laadbeurt

via de ingebouwde swipe interface
kan je met één tik scrollen door jouw
playlist, telefoontjes beantwoorden
en het volume aanpassen

PLATTAN II

SUMPAN

ook beschikbaar in

ook beschikbaar in

Connect to
anything.
Play everything.
De gloednieuwe Urbanears Connected Speakers zorgen voor een grenzeloze
verbondenheid. Creëer de ultieme multiroomervaring met dit indrukwekkend
staaltje design gekoppeld met de meest geavanceerde technologie. Deze nieuwe
aanwinsten werden ‘Stammen’ en ‘Baggen’ gedoopt en verrassen vriend en
vijand met een imposante geluidskwaliteit.

Stammen

Stammen is de meest compacte
Connected Speaker. De prachtige
Scandinavische vormgeving zorgt voor
een kleurrijke eyecatcher in elk interieur.
Uitgerust met een subwoofer en twee
neodymium tweeters zorgt Stammen
voor een ongekende luisterervaring
met een glasheldere klank. Stammen
komt het best tot zijn recht in kleine en
middelgrote ruimtes zoals woonkamers,
slaapkamers en studio’s.

Baggen

De grotere broer van Stammen heet
Baggen en is uitgerust met een extra
krachtige subwoofer en tweeters. Deze
topcombinatie zorgt voor een grootse
en evenwichtige sound met een diepe
bas. Baggen heeft voldoende power om
een krachtige sound te produceren die
geschikt is voor grotere ruimte zoals
woonkamers, patio’s en grote lofts.
Bovendien is Baggen verkrijgbaar in zes
fantastische kleuren.
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!
multi-room
combineer twee of meer speakers in
jouw favoriete ruimtes en creëer een
fantastische multiroom-ervaring

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

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

fenomenaal geluid
voorzien met hoogtechnologische
componenten zorgen de speakers
voor een subliem geluid zonder
enige compromis

Baggen
Baggen
Baggen
Baggen
Baggen
Baggen

vinyl black
indigo blue
concrete grey
goldfish orange
plant green
dirty pink

echte knoppen
niets boven de feeling van degelijke
knoppen: ook zonder smartphone kan je
navigeren door jouw muziek

176460
176461
176462
176463
176464
176465

design
stijlvolle kleuren die matchen
in elk type interieur

Stammen
Stammen
Stammen
Stammen
Stammen
Stammen

vinyl black
indigo blue
concret grey
goldfish orange
plant green
dirty pink

176466
176467
176468
176469
176470
176471

VERBLUFFENDE DISPLAYS

CONNECTED APP

Met deze demodisplays laten
de Connected Speakers een
verbazingwekkende indruk na bij de
eindconsument. De displays worden
geleverd inclusief demotoestellen.

Dankzij deze app is het instellen van
de Connected Speakers kinderspel.
Stel tot 7 presets in, zoek in meer dan
1000 internetradio’s en beheer jouw
multiroominstellingen. Bovendien
optimaliseer je de luisterervaring
door de equalizer perfect in te stellen
naar je persoonlijke voorkeuren.
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For those
about to rock!
Met de lancering van de eerste iPhone zonder audio jack worden Bluetoothheadsets een absolute must. Marshall springt mee op de kar en ontwikkelde
wireless headsets van hun meest succesvolle modellen. Bovendien blijft
het uitgebreide assortiment Bluetooth-speakers van een uitzonderlijk hoog
niveau. Rock on!

176456

158350

NEW

NEW
de hifi geluidskwaliteit
zorgt voor een ultieme mix
van helderheid en bas

meer dan 30 uur luistertijd
met één laadbeurt

slechts één handige
knop om jouw muziek
te beheren en jouw
smartphone te bedienen

ervaar een gevoel van
volledige vrijheid met een
draadloze headphone

meer dan 30 uur
luistertijd met één
laadbeurt

het over-ear
design dempt de
omgevingsgeluiden

LINE-UP

De Woburn is de grootste speaker
in het assortiment. Deze stoere
rocker beschikt over een krachtige
sound en diepe bas.
Vermogen: 2x20W + 1x50W.

De Stanmore verrast iedereen
met een kristalhelder en sterk
geluid.
Vermogen: 2x20W + 1x40W.

Ben je op zoek naar een kleine
maar modieuze speaker voor
thuis? Dan is de Acton exact wat
je nodig hebt.
Vermogen: 2x8W + 1x25W

Beschikbaar in:

Beschikbaar in:

Beschikbaar in:

Dit draagbare pareltje weet de
typische Marshall-look perfect te
combineren met functionaliteit
en hoogstaande muziekkwaliteit.
Vermogen: 25W
Autonomie: 25 uur

Met deze stijlvolle portable
speaker val je meteen op! Zo
beschikt hij over een handige
riem en ademt hij rock en roll.
Vermogen: 2x5W + 1x15W
Autonomie: 20 uur

Beschikbaar in:

Beschikbaar in:

158295

156761

DISPLAYS DIE ROCKEN
Met deze floor- en counterdisplays
laten de producten van Marshall een
stevige indruk na. De displays worden
geleverd inclusief demotoestellen.
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Als muziek
en design
samensmelten
ADDON

T3

KLEINE
KRACHTPATSER

De Addon T3 is een kleine maar krachtige (2x5W + 15W) draagbare
luidspreker. Dankzij de eenvoudige bediening, zijn elegant design,
fantastische sound en een zeer lange batterijlevensduur, is hij één
van de betere draagbare luidsprekers die momenteel verkrijgbaar is.
Beschikbaar in:

ADDON

DESIGN
MEETS SOUND

T5

Met zijn diepe bas en heldere sound (2x8W + 25W) zal
de Addon T5 je ongetwijfeld verrassen. Zijn strak design en
compacte afmetingen maken het plaatje compleet.
Beschikbaar in:

NEW

LINK1

ADDON

PUUR
MUZIEKPLEZIER

T10

2

De Addon T10 Generation 2 staat met zijn diepe
bas en heldere hoge tonen garant voor een
indrukwekkende sound (2x20W + 40W). Met
onder andere een dubbele audio input en een
aansluiting voor een subwoofer, heeft deze
luidspreker alles in huis om jou omver te blazen.
Beschikbaar in:
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ADDON

T8L

CONNECTED
SPEAKERS

Deze kleine luidsprekers met ingebouwde versterker
produceren een heel mooi geluid en hebben een
vermogen van 2 x 30W. Ze passen in elke kamer
en op elke plaats.
Beschikbaar in:

ADDON

C5

DRAADLOZE
MULTIROOM SPEAKER

Een strak design en een krachtige sound van 40W
gecombineerd met multiroom technologie en 4 presets.
Met de handige app is de installatie en bediening kinderspel.
Beschikbaar in:

ADDON

T14
Stevig en krachtig: dat is de Addon T14. Naast een
ingebouwde versterker en een output van 2 x 50W
heeft de Addon T14 vier ingangen waaronder één
draadloze.
Beschikbaar in:
ADDON

C10
ADDON

T20
Met zijn ingebouwde
versterker en 2 x 60W
is de Addon T 20 niet
alleen mooi maar biedt hij
ook een krachtig geluid.
Stream je muziek via USB
4.0 of sluit de Addon T20
aan via de Aux ingang of
via de optische aansluitingen.
Beschikbaar in:

DRAADLOZE
MULTIROOM SPEAKER

De Addon C10 is groter en met zijn 80W nog krachtiger
dan zijn kleinere broer de Addon C5. Natuurlijk ook uitgerust met multiroom technologie en 4 presets. Met de
handige app is de installatie en bediening kinderspel.
Beschikbaar in:

LINK 1

MUST
HAVE

Deze multiroom wifi player
maakt van elke speaker een draadloze
speaker. Bedien ze eenvoudig via
de Audio Pro app.
176456
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Geniet van draadloze vrijheid
Met de BackBeat PRO 2 draadloze hoofdtelefoon beschik je over het beste. Schakel
de actieve noise cancelling in en creëer je
persoonlijke oase van rust. Geniet urenlang
van je favoriete muziek en ervaar draadloze
vrijheid met een bereik tot honderd meter.
Bovendien kunt u twee apparaten tegelijk
aansluiten en snel schakelen tussen films
op uw tablet en muziek of oproepen op uw
telefoon.

Tot 24 uur
gesprek- en luistertijd.
Tot zes maanden standby
Active noise
cancellation

Stream tot
100 meter afstand

Speelt af of pauzeert
automatisch als
de hoofdtelefoon
op- of afgezet wordt

Batterijmeterlampjes
op de hoofdtelefoon

BACK
BEAT

Verleg uw grenzen met deze
draadloze sporthoofdtelefoon die
niet te stoppen is. Flexibel,
duurzaam, waterdicht en, ook
tijdens de meest intensieve
workouts, uiterst comfortabel.

Ook beschikbaar in
‘Deluxe’ versie met
met hardcase &
ingelegd hout

Beschikbaar in:

tip

Sansa Clip Sport
Verbind de Backbeat Fit draadloos met de Sansa Clip
Sport MP3-speler van Sandisk en pimp je dagelijkse
work-out met je favoriete muziek.
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FIT

PLANTRONICS MOBILE
Explorer 10

155914

• Entry model
• Tot 11u gesprekstijd

Explorer 50

155915

• Trendy design
• Tot 11u gesprekstijd

Explorer 80

157671

• Tot 11u gesprekstijd
• Tot 16 dagen standby

Explorer 110
•
•
•
•

Explorer 500
•
•
•
•

157672

Spraakherkenning
Verbinding met 2 telefoons mogelijk
Tot 7u gesprekstijd
Tot 11 dagen standby

156466 / 156467

HD audio kwaliteit
Spraakherkenning
Verbinding met 2 telefoons mogelijk
Tot 7u gesprekstijd

Voyager Edge
•
•
•
•

Slank, geavanceerd ontwerp
Het oplaadetui biedt tot 16u gesprekstijd
Noise cancellation
Spraakherkenning

124455 / 124456

• Intuïtieve en responsieve features
voor maximaal gebruiksgemak
• Tot 16u gesprekstijd en 7 dagen standby

Voyager Legend
•
•
•
•
•

De eerste echt intelligente BT headset: sensoren nemen oproepen aan
Ongeëvenaarde geluidskwaliteit en comfort
Ruis- & windruisonderdrukking
Beller-ID & spraakherkenning
Tot 7u gesprekstijd en 11 dagen standby

Voyager Legend 5200 / 5240
•
•
•
•
•
•

87528

176418 / 158027

Exclusieve WindSmartR-technologie & geavanceerde noise-cancelling
Beller-ID & spraakherkenning
Top ergonomie voor langdurig draagcomfort
Zweetbestendig nanocoating
Tot 7u gesprekstijd en 9 dagen standby
Het oplaadetui biedt tot 14u extra autonomie (enkel voor de Legend 5240)

NEW

SOUND

Hearing
is believing

Plooibaar
design

PORTA

PRO

De Koss Porta Pro is een compacte maar
hoog kwalitatieve hoofdtelefoon. Hij
is volledig inklapbaar waardoor u hem
overal mee naartoe kan nemen.
Ongezien draagcomfort
De verstelbare kussens ter hoogte van
de slapen zorgen ervoor dat druk op de
oren vermeden wordt en de Porta Pro
zeer comfortabel is. Door zijn breed
frequentiebereik haalt hij het maximale
uit uw muziekcollectie. Waar u ook bent,
met de Koss Porta Pro geniet u altijd van
een persoonlijk concert.

ComfortZoneTM
de verstelbare kussentjes
zorgen voor een ongezien
draagcomfort

15-25000 Hz
Geleverd met
draagtasje
XX027042

1 984

De Koss Porta Pro hoofdtelefoon is een echt succesnummer. Sinds de lancering
in 1984 ging deze hoofdtelefoon miljoenen keren over de toonbank.

Wist
je dat...
John C. Koss in 1958 werkte aan de
ontwikkeling van een draagbare
stereo platenspeler? Deze
platenspeler werd gedemonstreerd
op de Wisconsin audio show. Één van
de unieke eigenschappen van het
toestel was de ‘privacyschakelaar’,
waardoor luisteraars muziek konden
beluisteren door ‘s werelds eerste
hoofdtelefoon: de Koss SP/3.
De Koss SP/3 stereohoofdtelefoon
diende eigenlijk als accessoire om de
kwaliteit aan te tonen van de
platenspeler. Maar de revolutionaire
en fantastische geluidskwaliteit van
de Koss SP/3 stereohoofdtelefoon
werd de hit van de show.

KPH7
150906 - 151856 - 154512
154513 - 154514 - 154515

BEST
SELLER
De Koss KPH7 on-ear headphones combineren
een volle, krachtige sound en een lichtgewicht
design.
Beschikbaar in:

DJ200
150503

De Koss ProDJ200 heeft zachte, gesloten
oorkussens die een ideale afsluiting vormen.
Naast het comfort zorgen ze ook voor een
uitstekende basfrequentie. Deze hoofdtelefoon
is licht van gewicht, duurzaam en geluidsisolerend. Hij kan makkelijk geplooid worden om
hem op een veilige manier op te bergen in een
beschermkistje en te transporteren.

KiDS
STEREOPHONE
146109

Deze hoofdtelefoon voor kinderen
biedt niet alleen een zeer goede
geluidskwaliteit, hij is ook nog eens
naar hartelust personaliseerbaar.
Met de meegeleverde stickertjes
kunnen kinderen hem helemaal naar
eigen smaak aankleden.

57

SOUND

SWISS

MADE

Elk avontuur verdient de juiste
soundtrack. Zowel in de tuin, het
park of op het strand is jouw favoriete
muziek een must. Met de Geneva
Touring draagbare FM/DAB+ radio
en Bluetooth speakers klinkt jouw
volgende belevenis beter dan ooit.

De draagbare FM/DAB+ radio en Bluetooth
speakers van Geneva blinken uit in
geluidskwaliteit. Dankzij de speciale neodymium
speakers geniet je van een kristalhelder en
krachtig geluid.
Bovendien zorgt het Zwitserse vakmanschap
in combinatie met duurzaam aluminium voor
robuuste speakers met een aanzienlijk oog voor
detail. De klasse van deze speakers hoor je niet
alleen, je ziet ze ook.
Altijd en overal
Een andere bijzondere troef van deze speakers
is het handige formaat. Ze passen zonder enig
probleem in jouw rugzak of koffer zodat je op elke
mogelijke plek kan genieten van jouw favoriete
muziek. Tel daar een batterijduur van 20 uur bij
en je krijgt het ideale product om jouw leven de
perfecte soundtrack te bezorgen.
Luister naar honderden radiostations in
uitmuntende kwaliteit, stream via Bluetooth of
verbind aan de hand van een jack. Geneva tilt de
klassieke radio naar de 21ste eeuw en opent een
wereld van heerlijke geluidskwaliteit en ultieme
vrijheid.

TOURING S
Bluetooth
Bluetooth 2.1
2.1 A2DP:
A2DP: streamen
streamen in
in hoge
hoge kwaliteit
kwaliteit
Lithium
Lithium batterij:
batterij: 20u
20u levensduur
levensduur
FM-RDS/DAB/DAB+:
FM-RDS/DAB/DAB+: autozoekfunctie
autozoekfunctie en
en 66 presets
presets
LED
LED display:
display: eenvoudig
eenvoudig leesbaar
leesbaar
Stereo
Stereo mini
mini line-in
line-in jack
jack voor
voor externe
externe audio
audio
Beschikbaar
Beschikbaar in:
in:
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TOURING M
Digitale versterker van hoge kwaliteit
Hifi kwaliteit woofer en tweeter drivers
Bluetooth 2.1 A2DP: streamen in hoge kwaliteit
Lithium batterij: 30u levensduur
LED display: eenvoudig leesbaar
Stereo mini line-in jack voor externe audio
Beschikbaar in:

TOURING L
Digitale versterker van hoge kwaliteit
Hifi kwaliteit woofer en tweeter drivers
Bluetooth 2.1 A2DP: streamen in hoge kwaliteit
Lithium batterij: 30u levensduur
FM-RDS/DAB/DAB+: autozoekfunctie en 6 presets
LED display: eenvoudig leesbaar
Stereo mini line-in jack voor externe audio
Beschikbaar in:
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Betaalbare kwaliteit
Op zoek naar een eenvoudige gsm aan een zeer scherpe prijs? Het T-Link gamma van Thomson biedt
fantastische oplossingen. Alle modellen zijn handsfree en uitgerust met Bluetooth, MP3 en microSD kaart
slot. Bovendien zijn alle T-Link modellen voorzien van Dual SIM, ideaal voor het gebruik in het buitenland.
Thomson biedt ook een prachtige lijn vaste telefoons. Je zoekt eenvoud of toch liever iets kleurrijk en stijlvol?
Thomson heeft het allemaal. Daarenboven zijn alle toestellen handsfree, ADSL, DECT & GAP compatibel.

T-LINK11
157342

T-LINK28+

157341

zaklamp
camera
158309

T-LINK18

T-LINK20S+

zaklamp
camera

zaklamp
spatwaterdicht (IP55)

157348

157350

157347

157349

camera

158501

T-LINK24

shockproof
waterproof (IP67)

158503

158502

T-LINK40

zaklamp

zaklamp

camera
157352

158310

camera
157342

157351

157341

®

Alle T-LINK mobiele
telefoons zijn uitgerust met:

handsfree

Bluetooth

MP3

dual SIM

micro SD

COBALT

MICA

Deze Cobalt draadloze telefoon is
eenvoudig in gebruik en heeft een
minimalistische uitstraling. Hij biedt
je eenvoud en gebruiksgemak
en doet dit in stijl! Uitgerust met
een volumeregelaar, stille modus
en terugbelknop biedt Cobalt de
ultieme gebruikservaring.

Bij Mica zijn alle essentiële
functies aanwezig, uitgebreid met
een conference call functie. Het
scherm geeft je alle essentiële
informatie weer. Met de duo-optie
haalt u meteen twee apparaten in
huis. Verkrijgbaar met of zonder
antwoordapparaat.

157316

157315

157319: solo

157314

157323: duo

157320: solo + TAM

EYE
CATCHER
157324: duo + TAM

CLASSY

BERYL

De Classy draadloze telefoon biedt
je alle noodzakelijke functies en
ziet er bovendien ook nog eens
leuk uit! In het telefoonboek
sla je tot 50 contacten op en
een terugbelknop en handsfree
functie dragen bij tot de
gebruiksvriendelijkheid.

De Beryl telefoon is
uitermate eenvoudig in
gebruik. Hij heeft een
indrukwekkende batterij
in standby tot 200 uur.
Met de duo-optie haalt u
meteen twee apparaten in
huis. Verkrijgbaar met of
zonder antwoordapparaat.

157301

157302
157310: solo 157311: duo 157312: solo + TAM 157324: duo + TAM
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SEREA

SEREA

Met de Serea Comby haalt
u meteen een vaste en een
draadloze telefoon in huis. Beiden
beschikken over grote toetsen voor
een optimaal gebruiksgemak. Het
is mogelijk meerdere toestellen
aan elkaar te koppelen en
telefoontjes tussen de toestellen
door te verbinden.

Met deze Serea Moovy zit
je goed! De terugbelknop,
volumeregelaar en handsfree
optie dragen bij aan de
gebruiksvriendelijkheid.
Bovendien is het mogelijk
om meerdere toestellen
aan elkaar te koppelen
en telefoontjes tussen de
toestellen door te verbinden.

COMBY

157336

MOOVY

157335

157334

ingebouwd
antwoordapparaat
handsfree
GAP compatibel

handsfree
GAP compatibel

Gebruiksgemak voor senioren
De vaste Serea telefoons werden speciaal ontworpen voor de senioren. De toestellen zijn
compatibel met gehoorapparaten en uitgerust met brede toetsen en een SOS-knop.
Bovendien kan het volume van de beltoon en de speaker verhoogd worden.
Ook de mobiele Serea lijn biedt vereenvoudigde ergonomie en specifieke kenmerken die
visuele en auditieve beperkingen compenseren. Alle mobiele modellen zijn handsfree en
uitgerust met een SOS-knop, Bluetooth en een zaklamp.

SEREA

SEREA

Met de grote toetsen van deze
Serea Safy kan iedereen aan
de slag. De telefoon heeft drie
sneltoetsen waar een foto en
noodnummer aan toegevoegd kan
worden. De telefoon beschikt over
een luidspreker en ook het volume
kan gemakkelijk geregeld worden.

Deze Serea Screeny is een
eenvoudige en gemakkelijk te
hanteren telefoon met een LEDscherm waar basisinformatie
weergegeven wordt. De grote
toetsen zorgen ervoor dat
iedereen met deze telefoon aan de
slag kan.

SAFY

157332

handsfree
GAP compatibel
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SCREENY

EYE
CATCHER

157333

handsfree
GAP compatibel

SEREA49
157800

SEREA62

MET DOCKING

157801

157359

157360

157361

camera

SEREA66

SEREA51

MET DOCKING

MET DOCKING
157358

158309

157357

158308

compatibel met
gehoorapparaten

EYE
CATCHER

camera

SEREA61

SEREA75

MET DOCKING
158498

MET DOCKING
158497

158499

158495

158496

compatibel met
gehoorapparaten

camera

camera

®

Alle SEREA mobiele
telefoons zijn uitgerust met:

handsfree

Bluetooth

noodknop

zaklamp
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Draadloos luisterplezier
Ook Thomson zit niet stil op vlak van Bluetooth-technologie. De collectie draadloze
headphones blinkt uit in geluidskwaliteit en concurrentiële prijs. Zowel voor on the go als de
perfecte aanvulling op jouw hifi-of televisie-installatie. Voor elk wat wils!

WHP

6005 BT

WHP

6316 BT

®

®

131976

131975

heel
aantrekkelijke prijs

plooibaar

De WHP 6316 BT is een
veelzijdige draadloze
Bluetooth-hoofdtelefoon
voor tv-kijken, muziek
beluisteren of telefoneren.
Ondersteunt audio- en
videoprotocollen voor
afstandsbediening en
wordt geleverd met een
laadstation.

WHP

6017 BT
7 uur speelduur

131973

®

131972

KIDS SERIE

De WHP 6017 BT is een
draadloze Bluetoothhoofdtelefoon op maat
gemaakt voor kinderen
tussen 8 en 14 jaar. Dankzij
de volumebegrenzing van
maxium 85 db blijven
de gevoelige oren altijd
beschermd.

comfortabel
oorkussen
noise
cancellation

WEAR

6206 BT

®

131978

De WEAR 6206 BT is een
zweetresistente earphone
waarmee je intensief kan
sporten zonder zorgen.
Dankzij Bluetooth maak
je verbinding met een
smartphone waarmee je
muziek kan afspelen of
telefoontjes beantwoorden.

SPORT

SPORT

EAR

EAR

5205

3005
132495

132489
132496

132497

EAR

EAR

3056
132618

132617

132620

3214

132621

132461

Music Maestro!

EAR

3245

De corded headphones van Thomson staan sinds jaar en dag garant voor

132464

duurzame klasse en dit aan een heel sterke prijs. Zowel de in-ear als over-ear

sweatproof (IPX7)

collectie blinkt uit in hoogwaardige geluidskwaliteit zodat je overal in de
beste sfeer kan genieten van jouw favoriete artiest, zelfs tijdens het sporten.
Music maestro!

SENIOR SERIE

HED

4105
132465

HED

2006
132469

8M
KABEL!

HED

2105
132478

VOLUME
CONTROLE
L+R
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Radio GaGa
De digitale radio’s van Hama nemen je mee naar de toekomst met DAB en DAB+. Met de multiroomfunctie beluister je je favoriete muziek in elke woonruimte in een fantastische kwaliteit.
HYBRIDE RADIO

DIR3600MBT
De DIR3600M is een topradio (2 x 20W) met een krachtige subwoofer.
Hij laat je de wereld van internetradio ontdekken en heeft een krachtige
bas. Hij laat je ook genieten van digitale- en analoge radio. Beschikt
over bluetooth streaming, Spotify en heeft de Undok multiroomfunctie.
54836

HYBRIDE RADIO

DIR3500MCBT
De DIR3500MCBT biedt je een superieure digitale geluidskwaliteit
(2 x 20W). Hij laat je niet alleen genieten van internet radio en
analoge radio. Je kan ook je favoriete muziek streamen via
bluetooth en Spotify. Hij beschikt over de Undok multiroomfunctie
en geeft je de mogelijkheid om cd’s af te spelen.
54838

HYBRIDE RADIO

DIR3110M
De DIR3110M in stijlvol wit, neemt je mee naar de wereld van jouw
favoriete muziek (2 x 5W) en is een echt multitalent. Deze hybride
radio beschikt over Internet radio, DAB/DAB+, analoge radio, Spotify... Je kan je afspeellijsten beluisteren via wifi of usb. En hij heeft
de Undok multiroomfunctie.
54824

HYBRIDE RADIO

DIR3100M
De stijlvolle DIR3110M, laat je je favoriete muziek opnieuw beleven (2 x 5W) en heeft heel wat troeven. Deze zwarte diamant
beschikt over Internet radio, DAB/DAB+, analoge radio, Spotify.
Je afspeellijsten kan je beluisteren via wifi of usb. En hij beschikt
over de Undok multiroomfunctie.
54819

DIGITALE TUNER

DIT2010M

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.
54821

MULTIROOM
Je wil 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.

DIGITALE TUNER

DIT1000M
De DIT1000M is klein en compact maar heeft
heel wat in petto. Zo beschikt hij over digitale
radio, internet radio, bluetooth, netwerk
streaming, de Undok multiroomfunctie en
Spotify. Met de DIT1000M maak je je audiotoestellen klaar voor de toekomst.
54841
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INTERNET RADIO

IR111M
Met de IR111M (2 x 5W) stap je binnen in de
wereld van internet radio. Ontvang meer dan
20.000 radiozenders en meer dan 10.000
podcasts van over heel de wereld. En dankzij de
Undok multiroomfunctie maakt het niet uit of je
je bevindt in de woonkamer, badkamer of in de
keuken.
54829

INTERNET RADIO

IR110M
Met de elegante zwarte
IR110M (2 x 5W) stap je de
wereld van internet radio
binnen in stijl. Ontvang meer
dan 20.000 radiozenders en
meer dan 10.000 podcasts
van over heel de wereld.
Uiteraard is hij ook uitgerust met
de Undok multiroomfunctie.
54823

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

FreeStereo
twins
Draadloze Bluetooth
headset voor comfortabel
telefoneren op het werk,
in de auto of onderweg.

HEAD

173858

SET

IN EAR

Neon

COLLECTION

Neon, er hangt
muziek en kleur
in de lucht.
Kleur, stijl, functionaliteit,
comfort, kwalitatief geluid...
Deze headphones hebben het
allemaal ! Neem ze gemakkelijk
mee in je tas en verbind met
je mp3 of smartphone via
bluetooth of met de kabel en
luister naar je favoriete muziek.
In combinatie met je
smartphone kan je eenvoudig
bellen, oproepen beantwoorden
of beëindigen.

135631
135633

135632
135634

IN EAR

Talk
Jouw muzikale
vriend die ervoor
zorgt dat je geen
enkele oproep mist.
135621

135622
IN EAR SPORT

Joy

Dankzij de zweet- en waterbestendige
materialen geschikt voor trainen in
alle weersomstandigheden.
177015

177016

135654

135655

IN EAR SPORT

Reflective
De perfecte
trainingspartner
met reflecterende
kabel en
zweetbestendige
materialen.

IN EAR SPORT

Action

177017
177018
177019

De Action headsets staan voor
felle kleuren, een goeie sound
en zweetbestendige materialen.
177020

177021

177022
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Muziek op zakformaat
De rol van MP3-spelers is anno 2017 allesbehalve uitgespeeld. Dit bewijst deze uiterst
succesvolle lijn van Sandisk. De kleurrijke compacte spelers zijn ontworpen met groot
intern geheugen waarmee je al jouw muziek op zak hebt. Handig toch?

CLIP SPORT
Dit compact en robuust toestel
heeft een capaciteit van 8 GB en
een dynamische geluidskwaliteit.
De duurzame batterij heeft een
levensduur van 25 uur. Perfect
geschikt om naar muziek en
audioboeken te luisteren tijdens
het sporten. Met het microSDslot
kan je het intern geheugen
uitbreiden.

Beschikbaar in:

CLIP JAM
Dit compact en vederlicht
toestel heeft een capaciteit
van 8 GB, goed voor maar
liefst 2000 nummers. Met de
ingebouwde FM-tuner kan je
naar alle radiostations luisteren
en de batterij heeft een
levensduur van 18 uur. Met het
microSDslot kan je het intern
geheugen uitbreiden.

Beschikbaar in:

CLIP SPORT PLUS
Dit compact en draadloos toestel
heeft een capaciteit van 16 GB,
goed voor maar liefst 4000
nummers. De duurzame batterij
heeft een levensduur van 20 uur.
Perfect geschikt om te sporten
dankzij de Bluetooth-technologie.

Beschikbaar in:

®

Sound of
Scandinavia

ADDON T3

ADDON T5

ADDON T10

Happy Plugs Earbud+

Meer plaats nodig? Geen probleem!
Meer vrije ruimte op je mobiele toestellen

Snel en gemakkelijk al je bestanden
kopiëren tussen je tablet, smartphone en
zelfs je PC en Mac computer. Maak plaats
vrij voor meer foto’s, video’s en muziek.

SanDisk®
Ultra Dual USB-stick

SanDisk® iXpandTM
Flash USB-stick
Disponible sur

© 2017 Western Digital Corporation en zijn partners. Alle rechten voorbehouden. SanDisk en SanDisk Ultra zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van de Western Digital Corporation en zijn partners in de US en andere landen.
Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc. De Android robot is gereproduceerd of aangepast van een ontwerp dat gecreëerd en gedeeld werd door Google en gebruikt volgens de voorwaarden die beschreven zijn in de
Creative Commons 3.0 Attribution License. iXpand is een handelsmerk van de Western Digital Corporation. iPad, iPad mini, iPod en iPhone zijn handelsmerken van de Apple Inc. Mac is een handelsmerk van de Apple Inc. Alle andere merken
zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

