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VOORWOORD

HOME
sweet home !
Het is zover. De 10de editie van ons
“in-house made” Focus Magazine ligt voor
je neus. En ja, daar zijn we behoorlijk trots
op. Een team van marketeers en product
managers heeft opnieuw samengewerkt om
een inspirerend magazine van 100 pagina’s
te ontwerpen.
Deze keer kozen we ‘HOME’ als thema.
HOME staat voor ‘home sweet home’. In
een warm nest wonen, staat bovenaan
ieders verlanglijst. Daarbij hoort dan ook
het nodige comfort om gezellig en praktisch
(samen) te leven.

ACCESSORIES FOR EVERY
MOMENT IN YOUR LIFE

Hier kan Hama een niet te onderschatten
rol spelen. Wij hebben de gewoonte om
te zeggen dat elk huishouden minstens
één Hama product in huis heeft. Jaarlijks
verkopen wij ongeveer 5 miljoen producten
in de Benelux. De waarheid zal daar
niet ver af zijn. Een kabel, muurbeugel,
keukenweegschaal, lader, computermuis,
speaker, headset,…: keuze genoeg met een
assortiment dat meer dan 12.000 producten
telt.
Wij selecteerden voor jou een waaier
aan SMART, TRENDY en HANDIGE
OPLOSSINGEN die het leven thuis
aangenaam en gemakkelijker maken.

Régis Vermeire
Sales Manager Hama Belux

Een van de blikvangers is ongetwijfeld de
Intelligent Home serie van Hama, speakers
uitgerust met spraaktechnologie. Ook de
allernieuwste collectie digitale radio’s van
Hama en Geneva zijn een must voor de
toekomst. Ons ruim en hip aanbod WiFi en
Bluetooth speakers verdient ook de nodige
aandacht: deze markt is nog steeds in volle
expansie. Daarnaast zijn de wall brackets
van Hama en Sanus onmisbare oplossingen
voor een strakke woning en lichten wij een
tipje van de sluier op van onze exclusieve
gaming collectie en praktische bureau
accessoires. Last but not least ontdek je de
rijkdom van ons Xavax assortiment, dat
meer dan 800 huishoudaccessoires telt.
Blader dus op je gemak door deze bron van
inspiratie!
En vergeet niet: je bent steeds welkom in
onze showrooms voor live demo’s, trainings
en om een assortiment op maat van uw
zaak op te bouwen. Succes gegarandeerd.
Hopelijk tot binnenkort.

Luc Heyerick
Sales & Marketing Director Benelux & Frankrijk

Christian van den Boogaart
Sales Manager Hama Nederland
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INTELLIGENT HOME

TRENDS

De toekomst
wordt spraakgestuurd
Slimme luidsprekers zijn dé trend in technologieland. Met deze hippe gadgets kan je via
stemcommando’s muziek streamen, je agenda checken, het weerbericht opvragen, producten
bestellen,... Smart speakers kenden een explosieve groei in 2018 en veranderen het gedrag en de
gewoontes van de consument in een sneltreintempo. “Hey Alexa, tell me everything about this!”

Slimme luidsprekers
Een slimme luidspreker of smart speaker is een
draadloos toestel dat gestuurd wordt door middel van
de stem. De geïntegreerde virtuele assistent herkent
deze gesproken commando’s dankzij artificiële
intelligentie en reageert op de gepaste wijze. Zo wordt
het gebruik van deze toestellen volledig handsfree.
Alle grote jongens in de technologiesector geloven
in deze ontwikkeling en creëerden inmiddels een
persoonlijke virtuele assistent. Iedereen hoorde al van
Siri (Apple), Alexa (Amazon) en Google Assistent.
Maar ook Windows zat niet stil en stelde Cortana
voor en Samsung introduceerde Bixby in 2017.
Bij deze virtuele assistenten hoort telkens een smart
speaker. Amazon Alexa draait op de populaire Echo
en Echo Dot. Google Assistent is geïntegreerd in
Google Home en Siri houdt een oortje in het zeil op
Apple’s HomePod.
Welke virtuele assistent de consument zal omarmen,
zal de toekomst moeten uitwijzen, maar Amazon
en Google delen nu samen 92 procent van de
wereldmarkt1. Van de Amazon Echo werden er in
het eerste kwartaal van 2018 maar liefst 2.5 miljoen
exemplaren verkocht. Google Home deed het zo
mogelijk nog beter met 3.2 miljoen verkochte
exemplaren2. Toch blijft Amazon de grootste speler
op de markt. Apple heeft nog wat in te halen met

‘

Sirium 50 AMBT
Deze compacte smart speaker van Hama, die je overal kan
inpluggen, maakt voice control toegankelijk voor iedereen.

Het oppikken van smart
speakers gebeurt veel
sneller dan andere recente
technologie zoals virtual
reality en wearables.
Canalys Research Analyst Lucio Chen

600.000 verkochte HomePod smart-speakers in het
eerste kwartaal van 20183.
Allround toestellen
Smart speakers zitten overduidelijk in de lift
en vinden meer en meer hun weg naar diverse
huishoudens waar ze vooral terug te vinden zijn
in de gemeenschappelijke ruimtes1. Volgens een
onderzoek van het Britse Radiocentre worden slimme
luidsprekers hoofdzakelijk gebruikt om algemene info
of antwoorden op kennisvragen te verkrijgen. Naast
deze toepassingen kan je met een smart-speaker de
actualiteit, het weer, verkeersinfo, audioboeken,...
raadplegen, je agenda beheren, producten aankopen
en huishoudelijke apparaten aansturen.

54878

Een smart speaker is dus niet zomaar een leuk
gadget maar zorgt effectief voor een gedragsen mentaliteitsverandering bij de gebruiker. Zo
gebruikt 34% van de smart speaker eigenaars
zijn of haar smartphone minder dan voordien
en maar liefst 71% luistert meer naar radio en
audio4. Het gebruiksgemak zorgt duidelijk voor
een ommekeer in het consumentengedrag.
Er zit muziek in de toekomst
Het is duidelijk dat het tijdperk van voice
control is aangebroken. De ontwikkelingen op
het gebied van smart speakers volgen elkaar
in snel tempo op met stijgende verkoopcijfers
als resultaat. In het eerste kwartaal van
2018 werden maar liefst vier keer zo veel
smart speakers verkocht in vergelijking
met het jaar voordien3. De toekomst wordt
ontegensprekelijk spraakgestuurd!

Gebruik van smart speakers
‘Getting Vocal’ study, Radiocentre (2017)

Weerbericht
Nieuwsberichten

57%

Wekker

57%

Info over een song/artiest

56%
53%

Antwoord op een vraag

50%

Verkeersinfo

44%

Muziek beluisteren

40%

Agenda

38%

To do- en boodschappenlijstjes
1
2
3
4

www.frankwatching.com
Canalys
Strategy Analytics Smart Speaker Service
The Smart Audio Report - NPR

Smart Home toepassingen
Info over lokale bedrijven
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59%

35%
29%
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INTELLIGENT HOME

SMART SOUNDBAR

Sirium 4000 ABT

INTELLIGENT HOME SERIES

Slimme
speakers
en radio’s

De smart soundbar SIRIUM 4000 ABT levert een krachtig topgeluid
dankzij Dolby 2.1 en zijn draadloze subwoofer. Of het nu een blockbuster,
live concert of de nieuwste aflevering van je favoriete serie is, met de
Smart-Soundbar wordt alles een adembenemende televisiebeleving. Met
Amazon Alexa staat jouw virtuele assistent altijd klaar om te helpen!
54843

USB Playback

App Control

Multiroom

Wifi b/g/n

2x Tweeter
4x Mid-woofer

Wireless
Subwoofer

Bluetooth

Voice control

Alexa, play happy pop music!

SMART SOUNDBAR

Sirium 3800 ABT
De smart soundbar SIRIUM 3800 ABT creëert een
krachtige geluidsprestatie dankzij Dolby 2.1 en zijn
draadloze subwoofer. Het compacte broertje van de
SIRIUM 4000 ABT is het concept van een soundbar in
het formaat van een bureau-speaker. Bedien deze slimme
soundbar met stemcommando’s en Amazon Alexa zorgt
voor de rest. Ideaal om in een TV-meubel te plaatsen.

Designed
in
Germany

USB Playback

54852

Met Hama’s Intelligent Home Series integreer je virtuele
assistent Alexa rechtstreeks in jouw huiskamer en geniet je van
een prachtige geluidservaring. Maak jouw woning klaar voor
de toekomst en beluister muziek, e-books, nieuws, het weer,...
dankzij doelgerichte stemcommando’s. Daarnaast zorgt Dolby 2.1
voor een fenomenale geluidskwaliteit bij de smart soundbars.

App Control

Multiroom

Wifi b/g/n

2x Tweeter
4x Mid-woofer

Wireless
Subwoofer

Bluetooth

Voice control

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
UNIVERSELE SOUND UITBREIDINGSSET

Hama RS 100

eye
catcher

In combinatie met de bestaande geluidsinstallatie
genereert deze uitbreidingsset een indrukwekkend Dolby
5.1 surround sound in de woonkamer. Waan je in de
cinema vanuit je luie zetel!
54867
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INTELLIGENT HOME

Voice control

Multiroom

DAB+

Internet Radio

Wifi b/g/n

Bluetooth

Auto-dimmer

Afstandsbediening

USB

Spotify

Line-in

LAN

App Control

Undok Multiroom

SMART SPEAKER

Sirium 2100 AMBT
Stream de perfecte playlist voor een romantisch diner,
zwembadfeestje of workout met Spotify Connect of Amazon
Music. Twee tweeters, twee mid-woofers en de subwoofer
zorgen voor een dynamisch en kristalhelder geluid.
54882

DAB+ EN INTERNETRADIO

54887

DIR 3505 MSCBT

Deze elegante radio combineert DAB+, internetradio en
klassieke analoge radio. Luister naar jouw favoriete CD,
verbind via Bluetooth met jouw PC, smartphone of Spotify
Connect. De mogelijkheden zijn onbeperkt. Maak een
muzikale reis rond de wereld in elke kamer dankzij zijn
multiroomfunctie. Over een allrounder gesproken!

Wifi b/g/n

Bluetooth

App Control

Line-in

Spotify

LAN

Voice control

Afstandsbediening

USB

Multiroom

Alexa, start my party playlist!

54891

SMART SPEAKER

Wist
je dat...

Sirium 2000 AMBT
Deze smart speaker is het kleinere broertje van de Sirium
2100 AMBT. Met zijn twee tweeters en mid-woofer
imponeert ook dit toestel met zijn uitstekende sound.

Je de high-end producten van Hama
herkent aan een gloednieuw logo?

54881

Multiroom

DAB+

Wifi b/g/n

Internet Radio

USB

Voice control

Bluetooth

LAN

Afstandsbediening

Auto-dimmer

Spotify

Line-in

Undok Multiroom

App Control

Wifi b/g/n

Bluetooth

App Control

Line-in

Spotify

LAN

Voice control

Afstandsbediening

USB

Multiroom

DIGIT ALE TUNER

SMART SPEAKER

DIT 2100 MSBT

Sirium 1000 ABT

Katapulteer jouw traditionele HiFi-installatie
naar de 21ste eeuw met deze digitale tuner.
Uitgerust met DAB+, Internetradio, Bluetooth én
multiroomfunctie. De metalen HiFi-behuizing
van hoge kwaliteit is verkrijgbaar in zwart en
zilver.

De Sirium 1000 ABT is heel compact en licht. Neem
deze smart speaker dankzij zijn ingebouwde batterij
mee naar een picknick in het park of een gezellige
barbecue in de tuin.

54883
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54886

54890

App Control

Spotify

Accu

USB

Bluetooth

Voice control

Wifi b/g/n

54880

54889

Het volledige aanbod?
Bezoek onze website.
be.hama.com
nl.hama.com
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INTELLIGENT HOME

SKILLS

Wifi STOPCONTACT

INTELLIGENT HOME SERIES

Dit slimme stopcontact maakt het dagelijks
leven een stuk eenvoudiger. Bedien elk
elektrisch toestel via voice control of de gratis
app vanuit je luie zetel.

Huis van
de toekomst

176552
Enkel voor de Nederlandse markt (geen aarding).

Katapulteer jouw huis naar de 21ste eeuw met de Intelligent Home Series. Een slimme
lamp, speaker of stopcontact konden tot dusver aangestuurd worden via een ‘klassieke’
smartphone-app, maar nu ook via voice control dankzij Amazon Alexa of Google Assistent.

Wifi SCHAKELAAR
Voice control
SKILLS

Wifi LEDLAMPEN
Ook de reeks dimbare ledlampen is zowel
regelbaar via een smartphone-app als
stemcommando’s. Kleurtemperatuur: 2700K.

176551

E27 / RGB: 176547
E27 / warm white: 176550

SKILLS

E14 / RGB: 176549

Wifi BEWEGINGSSENSOR

GU10 / RGB: 176548

Voel je altijd veilig met deze infraroodsensor. Integreer
dit product in je wifinetwerk en je krijgt een pushbericht
bij een inbraak. Naast beweging registreert deze sensor
ook lichtsterkte. Zo kan je instellen dat een slimme lamp
automatisch begint te branden als het buiten donker wordt.

Smartphone-app

176554

SKILLS

Wifi PLAFONDLAMPEN
INTELLIGENT LINE

SMART AUDIO
Alle speakers, radio’s en soundbars in de Hama Intelligent
Line zijn uitgerust met voice control (Amazon Alexa). Deze
slimme toestellen vormen de meest intuïtieve input van
het smart home concept. Maak het leven net dat tikkeltje
comfortabeler met enkel en alleen jouw stem.
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“Alexa, play me some jazz.”
Spotify Connect start een jazz-playlist
via de SIRIUM 2100 ABT, de slimme
wifi-lampen worden oranje gedimd
en de traditionele staande lamp die
aangesloten is op het wifi stopcontact
geeft licht. Deze opeenvolging van
gebeurtenissen definieer je via de
app en worden vanaf dat moment
met één stemcommando getriggerd.

“Hey Google, make me a coffee
please.” Het koffie-apparaat dat
aangesloten is op het wifi stopcontact
wordt ingeschakeld. Slechts 2
minuten later kan je genieten van een
heerlijke kop verse koffie.

SKILLS

Vervang je traditionele schakelaar door deze
versie en schakel alle slimme verlichting aan/uit
met je stem of de smartphone-app. Bovendien
kan je de traditionele lampen ook nog bedienen
met een klassieke druk op de knop!

Eindeloze
mogelijkheden

Deze dimbare plafondlampen creëren
een helder licht (1500 lm). Bovendien
kan je de kleurtemperatuur afstemmen
naargelang de ruimte, gaande van warm
white (2700K) tot cold white (6500K).
Rond: 176545
Vierkant: 176546

De slimme infraroodsensor detecteert
elke beweging en kan daarna
bepaalde zaken aansturen. Zo
kan je bijvoorbeeld instellen dat
de slimme plafondlamp van de
inkomhal automatisch ingeschakeld
wordt als er iemand binnen komt.
De mogelijkheden zijn eindeloos en
zorgen voor een veilig gevoel.

AUDIO

De voordelen
op een rijtje:

DIGITALE RADIO’S

De radio van
de toekomst

DAB+
•
•

•
•

Langzaam verschuift ook in het radiolandschap het zwaartepunt van
analoog luisteren via FM of AM naar digitaal luisteren via DAB+ of internet.

•
•

Analoge radio
Al sinds 1914 luisteren we in de Benelux
naar analoge radio. Sindsdien is er, naast
de onderverdeling in AM en FM, weinig
veranderd op technisch niveau.
DAB+ radio
De komst van DAB+ maakte duidelijk dat
FM geen enorm lang leven meer beschoren
is. Tegenwoordig is bijna overal DAB+
beschikbaar. Dankzij DAB+ hoef je niet te
zoeken naar de juiste frequentie: een
DAB-radio zoekt die stations zelf en zet ze
netjes voor jou in alfabetische volgorde.
Een belangrijk voordeel van DAB+ is de
audiokwaliteit. Doordat DAB+ digitaal
uitzendt, geniet je steeds van een helder en
ruisvrij geluid.

‘

Hybride toestellen
combineren het
beste van twee
werelden: DAB+
en internetradio.

34

nationale radiostations
in Nederland
zenden al uit in DAB+
(28 in België)

•

INTERNETRADIO
•
•
•
•
•

Internetradio
Daarnaast luisteren we steeds meer via
internet. Naast de lokale en nationale zenders
vind je hier een nagenoeg onbeperkt aanbod
aan internationale zenders. Op zoek naar
Canadese folk of Japanse rock ‘n roll? Dankzij
het gigantische aanbod van het internet vind
je dat zonder probleem. Nadeel hier is wel dat
je voor internetradio betaalt in dataverbruik,
of dat nu via mobiele data of via jouw vaste
internetprovider is. Maar je krijgt er wel een
gigantisch aanbod digitale muziek voor in de
plaats.
Welk soort radiotoestellen zal de markt
veroveren? Dat is koffiedik kijken natuurlijk.
Maar net zoals toestellen met FM én AM al
zolang meegaan, zouden hybride toestellen
wel eens de standaard kunnen worden.

Meer radiozenders en programma’s
Meer luistercomfort: betere dekking, geen
sissen, knetteren of achtergrondgeluid en
grote stabiliteit onderweg
Betere kwaliteit : zuiver geluid van digitale
kwaliteit
Meer info: de meeste DAB+ radio’s hebben
een scherm waarop afbeeldingen en
gegevens worden weergegeven
Meer services : nieuwe dataservices zoals
realtime verkeersinformatie
Meer gebruiksgemak: stations worden
automatisch gevonden en bewaard
Volledig gratis, verbruikt geen data

Duizenden zenders, uit het binnen- en
buitenland, beschikbaar
Ieder genre is te vinden
Zuiver geluid van digitale kwaliteit
Eenvoudig zoeken naar het station van
jouw keuze
Enkel een internetsignaal nodig

Wist
je dat...
Op meer dan 95% van de wegen in
de Benelux heb je een perfecte DAB+ontvangst. Wanneer je dus niet in de
uithoeken gaat rijden, ben je dus altijd
verzekerd van een helder, digitaal signaal.
Laat die roadtrip maar komen!

Bron: worlddab.org, https://www.vrt.be, https://radiovisie.eu
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HOME
AUDIO

Slaapkamer

DIGIT ALE RADIO

DR 35

Stap nooit meer met het verkeerde been uit bed met deze digitale
wekkerradio (FM en DAB+). De helderheid van het display varieert
automatisch afhankelijk van het omgevingslicht.

DIGITALE RADIO’S

Voor elke ruimte!

54865

Hama biedt een uitgebreid aanbod digitale radio’s
(internet, DAB+ of hybride toestellen) voor nagenoeg
elke ruimte in de woning. Of je nu graag playbackt in
de douche of meezingt tijdens het koken, er bestaat
een passend toestel voor elke kamer.

Elke ruimte
DIGIT ALE RADIO

DR 40 BT / IR 40 MBT
Deze digitale radio plug je rechtstreeks in het stopcontact.
Dit uniek ontworpen toestel ontvangt zowel een analoog
(FM) als digitaal (DAB+) radiosignaal. Voeg daar een
Bluetoothfunctie aan toe en je krijgt een complete radio
die je overal kan meenemen.
54871 (DAB-radio) - 54868 (Internetradio)

Keuken

INTERNETRADIO

Auto

IR 350 M / DR 350
De keuken is een centrale plaats waar het
hele gezin aardig wat tijd spendeert. Deze
internetradio hang je eenvoudig onderaan
de kast voor een optimale klank. Dankzij
internetradio heb je beschikking tot muziek
van over de hele wereld.
Internetradio:

54844

54851

DAB-radio:

54862

54864

DIGIT ALE RADIO

PDR 20

Een FM én DAB+ signaal on the road:
rijd de toekomst tegemoet met deze
handige mobiele digitale radio. De
batterij kan opgeladen worden via USB.
54863

Tuin

Woonkamer

DIR 3600 MBT

54836
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DR 15

Een barbecue is niet compleet zonder een
zomers deuntje. De draagbare DR 15 zorgt voor
de juiste sfeer met zijn FM/DAB+ ontvangst.
Luister maar liefst 30 uur aan een stuk met een
volledig opgeladen batterij.

HYBRIDE RADIO

Deze hybride radio combineert FM, DAB+,
internetradio en Bluetooth. Dankzij de sterke
subwoofer heeft de DIR 3600 MBT de kracht om
een muur van geluid te creëren in jouw woonkamer.
Bovendien kan je deze veelzijdige topper probleemloos
implementeren in een multiroomsysteem.

DIGIT ALE RADIO

54866

Het aanbod van Hama telt meer dan 25 digitale radio’s.
Ontdek alle modellen op onze website.
be.hama.com - nl.hama.com
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DAB-RADIO’S

Groots geluid
Het Zwitserse Geneva voegt graag een toets eenvoud toe
aan gesofisticeerde producten. Hun producten zijn van
hoge kwaliteit maar blijven simpel in gebruik.

DRAAGBARE DAB+ / FM RADIO

Touring /S+

Met de nieuwe Touring /S+ brengt Geneva de krachtigste draagbare HiFi DAB+
en FM radio met Bluetooth op de markt. Hij laat je overal genieten van je favoriete
muziek of radiostations en produceert een superieur geluid met een ongelooflijke
bas. Zijn batterij geeft je maar liefst 20 uur luisterplezier met één oplaadbeurt. De
Touring /S+ heeft ook een nieuwe, frisse look gekregen. Kortom, de ideale speaker
voor iedereen die houdt van goede muziek in een mooi jasje.

SPEAKER & DAB+ / FM RADIO

Touring /L

De Touring /L van Geneva is een draadloze DAB+ en FM radio in een strak
Zwitsers design. Met zijn superieure geluidskwaliteit (1 x ¾” dome tweeter +
1 x 3.5” woofer > 20W) en 30 uur lange batterijlevensduur, laat hij je overal
genieten van elk muziekgenre en radiostation. Music, maestro!
180626

DIR3605MSBT

DIT2100MSBT

180627

180628

180629

DIR3505MSCBT

KEEP ON DANCING WITH OUR MULTIROOM DAB+ RADIOS

HIFI DAB+ / FM RADIO

Acustica Lounge Radio
Blaas iedereen omver met de nieuwe en krachtige Acustica Lounge
Radio. Speel je favoriete muziek af via Bluetooth of verbind hem
makkelijk met je Google Chromecast. Je zal verbaasd zijn over het
heldere maar krachtige geluid dat uit deze radio komt. De radio
kreeg ook een toffe retro look die zeker zal opvallen in je interieur.

T H E

S M A R T

S O L U T I O N
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AUDIO

WIRELESS SPEAKERS

Draadloze
vrijheid
Wireless speakers zijn een gevestigde waarde geworden bij de
hippe consument. Draadloze speakers bieden een eindeloze
vrijheid om overal te genieten van je muziekcollectie: op locatie
of in elke kamer van de woning.
Speakers hebben al een hele weg afgelegd
sinds hun uitvinding in de 19de eeuw.
De belangrijkste verandering in de laatste
jaren is het doorknippen van de draad. Je
hoeft je luidspreker helemaal niet meer
fysiek vast te maken aan je smartphone,
computer of muziekinstallatie om van je
muziek te genieten.
De opkomst van streaming
Muziekdiensten zoals Spotify, Google Play
Music of Apple Music gaven draadloze
speakers een enorme boost. Je kiest je
muziek op je smartphone of tablet vanuit je
luie zetel en laat de muziek direct knallen.
Tegenwoordig heb je grosso modo twee
manieren om muziek draadloos af te
spelen op je luidspreker: via Bluetooth of
via wifi met een connected speaker.
Bluetooth
Bluetooth speakers zijn al verscheidene
jaren populair. En met recht en rede:
ze zijn eenvoudig te verbinden, uiterst
praktisch om mee te nemen en heel
budgetvriendelijk.

De verkoop is dan ook gestaag blijven
stijgen. De laatste jaren stabiliseerde de
verkoop zonder een terugval te kennen.
Bluetooth speakers hebben voet aan de
grond gekregen bij de consument en zijn
een vaste waarde geworden.
Connected speakers
Connected speakers maken verbinding
met je smartphone en elkaar via het
thuisnetwerk. Zo communiceren ze
onderling en kun je iedere speaker
bedienen met je smartphone. Een leuke
feature is dat digitale assistenten zoals
Alexa, Siri, Cortana of Google Assistant
zo’n connected speaker vaak kunnen
aanspreken en gebruiken. “Connected”
begint een onontbeerlijke eigenschap te
worden van vaste luidsprekers.
Waar de wereldwijde verkoop in 2015 rond
de 800.000 draaide, gaan er in 2018 meer
dan 26 miljoen smart speakers over de
toonbank. Het is duidelijk dat de markt
van de connected speakers momenteel een
spurtfase aan het doormaken is.
Bronnen: www.statista.com/topics/4748/smart-speakers/
www.statista.com/statistics/642608/us-bluetooth-speakers-sales/

Wist
je dat...
Er wordt verwacht dat de mondiale markt van de
Bluetoothspeakers tussen 2018 en 2023 jaarlijks
met meer dan 10% zal blijven groeien en een
omzet van meer dan 7 miljard euro zal genereren.
Bron: PR Newswire
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De Eupho E3 is verkrijgbaar
in vijf trendy kleuren: zwart,
rood, crème, roze en wit.

BLUETOOTH LUIDSPREKERS

Music, maestro !
De UB+ EUPHO E3 luidspreker bevat de beste elementen
van het traditionele luidsprekerontwerp, zoals een bolvormige
behuizing en de nieuwste audio- en draadloze technologie.

Driedimensionaal
De Eupho E3 is uitgerust met een
3D-modusfunctie. Hiermee ervaar je
een filmisch geluid en waan je je echt
in de bioscoop. Het is ook mogelijk om
de luidsprekers naar eigen smaak te
personaliseren. Dit doe je via de MyEQinstelling in de bijgeleverde app.

De bol staat bekend als de meest ideale vorm voor
het ontwerp van een luidsprekerbehuizing. Een
bolvorm zorgt er namelijk voor dat het geluid
naar alle richtingen even sterk is. In combinatie
met de 6,5” full range driver en een 60W digitale
versterker heeft de Eupho E3 de meest optimale
omstandigheden voor geluidsoverdracht in huis of
in de tuin.
Meubelstuk
De Eupho E3 luidsprekers zijn ontworpen als
een lifestyleproduct dat in verschillende settings
gebruikt kan worden. Als vrijstaande luidspreker
is het een meubelstuk dat als blikvanger in de
woonkamer kan dienen en ongetwijfeld het
onderwerp van vele gesprekken zal worden.
De bolvormige behuizing wordt gedragen door
drie massief houten poten. Deze poten kunnen
verwijderd worden waardoor je de Eupho E3 in een
vingerknip omtovert tot een tafelluidspreker. Met
zijn vijf trendy kleuren past hij in elk interieur.
Draadloos design
Via Bluetooth kan je jouw muziek draadloos
afspelen. Maar er is meer! Dankzij de True
Wireless Stereo (TWS)-functie kan je zelfs twee
Eupho E3 luidsprekers draadloos met elkaar
verbinden. Zo creëer je een verbluffende stereoinstallatie met een indrukwekkende klank.
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184508

184509

184510

184511

Aangekondigd in de loop van 2019

De Eupho E3 kan
zowel met als
zonder voet
gebruikt worden.

ALLES OP EEN RIJTJE
•

AptX Bluetooth

•

Draadloze stereokoppeling van
twee luidsprekers via TWS

•

Volume tot 100dB

•

Batterij actieradius van 10 uur
bij gemiddeld geluidsvolume

•

USB laadpoort om je andere
apparaten van stroom te voorzien

•

Gepersonaliseerde EQ-aanpassing
via de MyEQ-instelling en gratis app

•

Dankzij hun lage gewicht zijn de
speakers makkelijk te verplaatsen
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BLUETOOTH SPEAKERS

BLUETOOTH SPEAKERS

Superieure hifi

Een echte Gentleman

De draagbare hifiluidsprekers van Geneva ademen Zwitserse kwaliteit uit. Geneva propte
12 jaar ervaring in het ontwikkelen van het hifigeluid in deze speakers. Na al die jaren van
research is het nu tijd voor jou om te genieten van dit krachtig en vol geluid!

Een luidspreker met klasse: sterk, trots, stijlvol en vol karakter - met de draagbare Gentleman
Bluetooth luidsprekers van Hama luister jij naar je favoriete deuntjes waar, wanneer en
hoe je maar wilt. Tijdens je zakenreis of genietend van een glaasje whisky in de sofa - je
afspeellijsten klinken altijd perfect.

Gentleman L
Gentleman M

4.400mAh
24 x 5 x 16cm
173152

2.200mAh
17,5 x 4,5 x 11cm
173151

Gentleman S
1.000mAh
8 x 3,6 x 8cm
173150

DRAAGBARE HIFI SPEAKER

DRAAGBARE HIFI SPEAKER

HIFI SPEAKER

De Touring /M is een draagbare
Bluetooth luidspreker die een
fantastisch hifigeluid produceert.
Zijn batterij geeft je maar liefst 30 uur
luisterplezier met één oplaadbeurt.

De Touring /xS is de luidste kleine
draadloze Bluetooth speaker die
je kan kopen. Met zijn oplaadbare
batterij die 20 uur meegaat is hij
perfect om overal mee te nemen.

We dagen je uit om een speaker te
vinden van hetzelfde formaat die jou
een betere geluidservaring geeft. Zijn
heldere tonen en waanzinnig diepe
bassen brengen je in extase.

Touring /M
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Touring /xS

Acustica Lounge

180625

180624

159614

159613

180635

180634

180622

180623

159612

159615

180632

180633

De techno-afspeellijst op je smartphone of de classy jazz-compilatie op de tablet – welk Bluetooth-toestel je ook gebruikt,
je geniet van de beste geluidskwaliteit dankzij de Gentleman. Maar ook je uitgebreide MP3-collectie kan je direct afspelen
vanaf je microSD-kaart. Lege batterij? Geen nood! Je kan nog altijd verder van je muziek genieten dankzij de meegeleverde
USB-laadkabel die je aansluit op een laptop, pc of stopcontact.

Met NFC-activatie creëer je vele mogelijkheden. Wanneer je bijvoorbeeld terugkeert van je werk, kan je ervoor
zorgen dat je easy listening-playlist automatisch begint te spelen. Of gewoon je favoriete radio-station.
De Gentleman heeft een waterproof rating van IPX5. Wanneer hij een scheut water over zich heen krijgt, blijft je
muziek gewoon doorspelen zonder problemen.
Dankzij de Bluetooth connectiviteit, kan je met de Gentleman speaker probleemloos bellen binnen een bereik
van 10m. Je kan dus makkelijk een verfrissend drankje halen uit je koelkast wanneer je aan de lijn hangt.
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Iconisch design
Het design van de nieuwe reeks
werd volledig heruitgevonden voor
een retro-look met moderne toets.

Bedieningspaneel
Het koperen paneel werd
uitgebreid met een digitale
powerknop.

Geluidskwaliteit
Ook de geluidskwaliteit
kreeg een flinke upgrade.

Nieuwe smartphone-app
Dankzij de Marshall Bluetooth-app controleer
je de speakers vanop afstand.

BLUETOOTH SPEAKER

BLUETOOTH SPEAKER

BLUETOOTH SPEAKER

Class D amplifiers: 2x15W + 1x50W
Frequency Range: 50-20,000 Hz
Mains input voltage: 100-240 V
Mains frequency: 50-60 Hz
Max SPL: 101 dB @ 1M

Class D amplifiers: 2x15W + 2x50W
Frequency Range: 30-20,000 Hz
Mains input voltage: 100-240 V
Mains frequency: 50-60 Hz
Max SPL: 110 dB @ 1M

Class D amplifiers: 2x15W + 1x30W
Frequency Range: 50-20,000 Hz
Mains input voltage: 100-240 V
Mains frequency: 50-60 Hz
Max SPL: 98 dB @ 1M

Stanmore II
BLUETOOTH SPEAKERS

Concertgevoel
bij jou thuis
De fonkelnieuwe Home Bluetooth reeks is een flinke upgrade
van de iconische Marshallspeakers die al enkele jaren extreem
populair zijn bij de consument. Het achterliggende idee is om
trouw te blijven aan de unieke kenmerken die deze reeks tot
ongekende hoogtes schopten en toch enkele nieuwe features
toe te voegen. Ook het design zit in een nieuw kleedje met een
moderne retro-look als verbluffend resultaat.

184526

184527

Woburn II

184528

184529

Acton II

184524

184525

DRAAGBARE BLUETOOTH SPEAKER

Kilburn II

Een gevestigde waarde, maar dan nóg beter: maak kennis met de Kilburn II!
Deze extreem robuuste speaker levert meer dan 20 uur muziek met slechts één
oplaadbeurt. Dankzij de extra speaker aan de achterzijde zorgt Kilburn II voor
een spectaculair 360° geluid. Bovendien is de Kilburn II spatwaterresistent
(IPX2-rating). Het volledig vernieuwde metalen raster is gebaseerd op een
microfoon. It’s only rock and roll but I like it!
172921
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MULTIROOM SPEAKERS

Come together
Het 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. Luister draadloos naar dezelfde song in elke
kamer of creëer een unieke sfeer in elke ruimte. Start met één of combineer meerdere
speakers en verander jouw woning in een concertzaal met een fantastische sound.
Come together!
MULTIROOM SPEAKER

Acton

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
159220

159221

MULTIROOM SPEAKER

Stanmore

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
159222

MULTIROOM SPEAKER

Woburn

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
159224
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159223

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

Spotify Connect

Chromecast built-in

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

Apple Airplay

Bluetooth V4.2 + EDR

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

RCA Input

3.5mm input

159225
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MULTIROOM SPEAKERS

Wireless speakers
for your every space
De multiroom speakers van Urbanears zijn een perfecte balans tussen krachtig
geluid, eindeloze audiomogelijkheden en de flexibiliteit om muziek op
verschillende manieren te koppelen en af te spelen. Baggen, Stammen en Lotsen
delen dezelfde troeven, maar presteren elk verschillend in andere ruimtes.

MULTIROOM SPEAKER

Lotsen

De nieuwste telg binnen het gamma van de Urbanears multiroom speakers is
geboren: Lotsen, een kleine multiroom luidspreker met veel mogelijkheden.
Lotsen vult zonder enige moeite kleine tot middelgrote kamers, waarbij je kan
genieten van een goed uitgebalanceerd geluid met een aangename bas. Dankzij
zijn compacte formaat, kan je de luidspreker makkelijk plaatsen op een wandrek,
bijzettafel of het aanrecht.
199730

199731

199732

199733

199734

199735

Versterkers

2 Klasse D

Frequentiebereik

60Hz - 20kHz (+/- 3dB)

Drivers

Eén 1” Neodymium, dome tweeter, één 4” woofer

Audio Output

20 W

Afmetingen

172 x 193 x 115 mm

7 presets

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

Sla tot 7 verschillende playlists,
podcasts of internetradiostations op
en speel ze af met één druk op de
knop.

Fenomenaal geluid

Echte knoppen

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

Niets boven het gevoel van degelijke
knoppen: ook zonder smartphone
navigeer je makkelijk door jouw
favoriete muziek.

Design
De in stof omhulde speakers in
zes stijlvolle kleuren matchen in
elk type interieur: van neutraal tot
kleurrijk.
Multiroom
Combineer twee of meer speakers en
creëer een leuke multiroomervaring.
Speel in elke kamer dezelfde muziek
of maak een playlist per kamer.

Baggen
Versterkers: 3 Klasse D
Frequentiebereik: 35Hz - 19kHz (+/-3dB)
Drivers: Twee 2/5” full range; Eén 5.25” woofer
Audio Output: 60 W
Afmetingen: 301 x 301 x 213 mm
176460 tot 176465

Stammen
Versterkers: 3 Klasse D
Frequentiebereik: 50Hz - 20kHz (+/- 3dB)
Drivers: Twee 3/4” neodymium ; dome tweeters,
Eén 4” woofer
Audio Output: 36 W
Afmetingen: 210 x 210 x 142 mm

Lotsen
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MULTIROOM SPEAKER

Addon C3
MULTIROOM SPEAKERS

Multiroom magie

Klein van formaat, groot van geluid - de C3 levert verbazingwekkende audiokwaliteit voor zijn grootte. Dankzij zijn
ingebouwde batterij kan je hem makkelijk overal mee naartoe nemen. Speel je muziek draadloos af in huis met een
eventuele multiroom setup, of draag hem met je mee en speel je favoriete nummers draadloos via Bluetooth.
199884

199885

199887

Exact 40 jaar geleden kwam het Zweedse topmerk Audio Pro met hun allereerste
speaker op de markt. Nu, 40 jaar later, blijft het bedrijf verrassen met nieuwe
producten zoals de Addon C3, A10, A40 & Drumfire. Al deze speakers blijven trouw
aan het motto van Audio Pro: compacte luidsprekers met een krachtig geluid.

Versterker
Tweeter

Addon C5

Een kleine en gemakkelijk te plaatsen multiroom
stereoluidspreker met een verbluffende dynamiek
en diepe bas in overvloed. De Addon C5 presteert
krachtiger dan je zou denken.
158301
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158302

158300

158299

158453

158455

58452

Versterker

40 W Digitale Klasse D

Tweeter

2x 3/4” textile dome

Woofer

4” long throw

Frequentiebereik

50 - 20.000 Hz

Afmetingen

130 x 250 x 150 mm

2x 3/4” textile dome

Woofer

3.5” long throw

Frequentiebereik

60 - 20.000 Hz

Afmetingen

MULTIROOM SPEAKER

2x5 W + 15 W Digitale Klasse D

115 x 215 x 135 mm

MULTIROOM SPEAKER

Addon C10

De Addon C10 is het zwaargewicht binnen de
C-reeks van Audio Pro. Deze luidspreker is
ontworpen met één doel voor ogen: elk nummer
volpompen met sfeer en vrolijkheid.
158303

158304

158305

80W Digitale Klasse D

Versterker

2x3/4” textile dome

Tweeter

5.25” long throw

Woofer

45 - 22.000 Hz

Frequentiebereik

166 x 320 x 180 mm

Afmetingen
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Titel

NIEUWE MULTIROOM SPEAKERS

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Hiep hiep hoera
Om hun 40-jarig bestaan te vieren, heeft Audio Pro twee compleet nieuwe
multiroom speakers gelanceerd. Ook de look en feel van de A10 en A40 hebben
een volledige make-over gekregen als je ze vergelijkt met de bestaande Audio Pro
speakers. Maar ontdek ze vooral zelf!
MULTIROOM SPEAKER

A10

Ben je op zoek naar een compacte multiroom speaker die er niet alleen goed
uitziet, maar ook fantastisch klinkt? Stop met zoeken! De A10 is een ronde
luidspreker met een verbluffend geluid, ondanks het kleine formaat. De
grijze stof en de ronde vorm maken van deze multiroom speaker een echt
hebbeding dat het interieur van je woning meteen dat tikkeltje extra geeft.
142214

142215

LIMITED EDITION MULTIROOM SPEAKER

A40

MULTIROOM SPEAKER

Drumfire

Soms kan er niets op tegen de grootte van een speaker. Drumfire
levert een zuiver maar gedurfd geluid met super scherpe details die je
bijna fysiek kan voelen. Maar luid is niet alles: zelfs als je hem stiller
zet, zal de Drumfire je muziek tot leven wekken. De Drumfire is
een multiroom speaker waardoor je er makkelijk twee groepeert in
een links/rechts opstelling. Het podium staat dan letterlijk midden
in huis. Deze luidspreker vult makkelijk grote kamers en blaast je
zonder moeite van je sokken.
199888
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199889

199890

Audio Pro bracht ook een limited edition speaker, ter
ere van hun 40 jarig bestaan, op de markt. De A40 is dé
multiroom speaker voor de moderne, veeleisende luisteraar.
Hij is compact, makkelijk te gebruiken en past in zowat
elk interieur. De A40 komt met 2 covers: een licht- en
donkergrijze hoes. Zo past hij steeds bij ieders gevoel.
142216

Het idee achter de nieuwe look & feel
Sinds enkele jaren lanceert Audio Pro enkel nog multiroom speakers. Ze spelen daarbij in op het idee om een multiroom
systeem in huis te creëren, waarbij je in de slaapkamer, keuken, badkamer of zelfs in de tuin naar dezelfde muziek kan
luisteren als in de woonkamer. Maar niet elke ruimte heeft hetzelfde design of dezelfde vibe... Je moet in staat zijn om
luidsprekers in het hele huis te mixen en te matchen met elkaar. Zo past de nieuwe look van de A10 of A40 misschien beter
in de slaapkamer terwijl de C3 matcht met de meubels in de woonkamer.

AUDIO

WALL BRACKETS

SOUNDBAR HOUDER

Universeel

Solide montage
voor elk type speaker

Monteer jouw soundbar rechtstreeks
boven of onderaan het televisietoestel
via de VESA-bevestigingsgaten. Op die
manier draait de soundbar mee met de
richting van het scherm. Geschikt voor alle
gangbare soundbars, waaronder de Hama
Sirium 4000 ABT en Sirium 3800 ABT.

Wanneer je jouw luidsprekers eens goed laat knallen, wil je niet dat ze van de
muur donderen. Voor het gebruiksgemak en de geluidservaring wil je jouw
luidsprekers op de juiste plaats kunnen ophangen. Kies daarom voor een
stevig en handig systeem van Hama.

118027

WALL BRACKET

Full Motion - Universeel
Schroef jouw draadloze luidspreker aan de muur voor
onberispelijk luistergenot. Geschikt voor Samsung WAM550,
Denon Heos 1, Panasonic ALL 3 en vergelijkbare modellen.
85°

118031

130°

WALL BRACKET

WALL BRACKET

Voor Sonos Play:1

WALL BRACKET

Voor Sonos Play:1

Voor Sonos Play:3

360°

118030

SPEAKERSTAND

Universeel

Wist
je dat...

Home entertainment is meer dan enkel een
gigantische flatscreentelevisie. Met deze
stijlvolle luidsprekerstand creëer je in
no time het ultieme cinemagevoel. Verberg
storende kabels en kies tussen verwisselbare
legvlakken in de maten 15x12cm en 25x15cm.

Hama ontwikkelde dedicated
stroomkabels in een hoek van 90
graden zodat je jouw SONOS PLAY:1
of PLAY:5 zo dicht mogelijk tegen de
wand kan bevestigen. Verkrijgbaar
in wit of zwart en in 3 of 5 meter.

118033

90°

118001

50°

118000

118041

140°

118040

360°

85°

118015

360°

118014

118032

WALL BRACKET

Voor Sonos Play:3
WALL BRACKET

Voor Bose Soundtouch
Met behulp van deze wandhouder monteer je de Bose Soundtouch 10 of
20 op de perfecte plek aan de muur. Zo geniet je van een kristalheldere
geluidskwaliteit in elke hoek van de woonkamer. Draaibaar tot 85°.
118035
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Dankzij deze fullmotion wall bracket komt het strakke
design van de SONOS PLAY:3 volledig tot zijn recht.
Bespaar plaats en creëer een uitgebreide surround sound
die iedereen van het gezin bereikt. Door het Easy-Fixsysteem kan je de PLAY:3 eenvoudig monteren.
118043

118042

80°

130°

360°

118034

/ 37 /

AUDIO

UNIVERSELE SOUNDBAR BEVESTIGING
Voor Sonos Beam™
Bevestig de SONOS Beam™ rechtstreeks
onder je televisie. Met deze adapter
hoef je geen boorgaten te maken en
de wand te beschadigen. Het geluid
gaat mee met de richting van het
scherm waardoor je voortdurend in het
midden van de actie zit.
142218

nieuw

SPEAKERSTAND

Voor Sonos One™ Play:1™ Play:3™
Met deze fraaie speakerstanden krijgt jouw SONOStoestel de aandacht die het verdient. Creëer de perfecte
set-up op de ideale luisterhoogte en geniet van de
passende soundtrack voor elke gelegenheid. Verberg
vervelende kabels voor een strak interieur.

SANUS VOOR SONOS

Kristalhelder geluid
Sanus ken je waarschijnlijk voornamelijk van hun muurbeugels voor televisies. Maar
ook je geluidsinstallatie is in veilige handen bij Sanus dankzij hun know-how en
jarenlange ervaring in ophangsystemen. Je plaatst je luidspreker zonder problemen
aan de muur, op een stand of direct onder je televisie.

159953

PREMIUM SPEAKERSTAND
Voor Sonos Play:5™
159957

159954

159955 (2 stuks)

159956 (2 stuks)

159958

PREMIUM SPEAKERSTAND
Voor Sonos One™ Play:1™ Play:3™
Slechts één stijlvolle speakerstand voor drie verschillende SONOS-speakers.
Plaats jouw speaker zonder gereedschap op de perfecte hoogte (aanpasbaar!) en
ervaar een kristalhelder geluid. Het aluminium design zorgt voor een sterk en
duurzaam product met een rubberen voet die stabiel staat op elk oppervlak.
199787

199788

199789 (2 stuks)

199790 (2 stuks)

UNIVERSELE WALL BRACKET
Voor Sonos One™ Play:1™ Play:3™
Geniet van een geweldig geluid op elke plaats in de
woonkamer dankzij deze wall bracket die speciaal
ontwikkeld werd voor SONOS maar ook universeel gebruikt
kan worden. Kantel (-30/+30°) of draai de speaker (tot 132°)
voor een optimale positionering en tover jouw huiskamer
om tot een onvervalste home cinema of concerthal.
159959

Sonos One™
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Play : 1™

Play : 3™

Play : 3™

HORIZONTAAL

VERTICAAL

159960

159961 (2 stuks)

159962 (2 stuks)
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AUDIO

A.N.C. HEADSET

MID A.N.C.

De Marshall MID A.N.C. is een
hoofdtelefoon met active noise
cancelling en Bluetooth aptx
technologie. Hij geeft je een ultieme
draadloze geluidservaring en dempt
de omgevingsgeluiden. Zo geniet jij
van wat echt telt: je favoriete muziek.
199736

HEADPHONES

Rock & Roll
Er is geen geschikter merk om naar Guns ‘n Roses, Nirvana
of Metallica te luisteren terwijl je door de stad kuiert.
Marshall heeft tientallen jaren ervaring op rockpodia. De
headphones van Marshall zijn dan ook perfect afgestemd
voor scheurende gitaren en knallende drumsolo’s.

WIRED & BLUETOOTH HEADSET

Major III

De Major III is een moderne go-to klassieker die herontworpen is met een
cleaner, verfijnder design terwijl het silhouet trouw blijft aan zijn originele
vorm. De dynamische drivers zorgen voor verhoogde bas, zachtere mids
en kristalheldere hoge tonen. Beschikbaar in wired en Bluetooth.
Bluetooth

199740

199742

Wired

199737

199739

HEADPHONES

Iconisch design
WIRED & BLUETOOTH HEADSET

Plattan 2

Ontdek de volwassen versie van de legendarische
Urbanears klassieker Plattan. De upgrade in ergonomie en
next-level geluidskwaliteit maakt van deze headphone een
iconisch product. Plattan 2 is zowel verkrijgbaar in wired
als draadloze versie met meer dan 30 uur luisterplezier.
Kies de kleur die best bij je past en geniet van jouw
muziek, overal waar je gaat!
176446 / 159646 (BT)
176445 / 159650 (BT)
176447 / 159647 (BT)
176448 / 159649 (BT)

199738

176449 / 159648 (BT)
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AUDIO

HEADPHONES

Loepzuivere klank
Al meer dan 55 jaar bewijst Plantronics zijn baanbrekende expertise op vlak van
sound, design en technologie. Ook vandaag demonstreert dit merk zijn relevantie
met deze wireless headsets die uitblinken met een gebalanceerde sound.
A.N.C. HEADSET

BackBeat PRO 2

De BackBeat PRO 2 kleurt jouw dagelijks geluid
met draadloze vrijheid en een meeslepende
sound. Dankzij Noise Cancelling creëer je
op elke plaats een persoonlijke oase met één
druk op de knop. Activeer de luistermodus
om aankondigingen en gesprekken te horen.
Op het moment dat je jouw headphone afzet,
pauzeert de muziek automatisch. Wanneer je
daarna de BackBeat PRO 2 terug opzet, gaat de
song verder.
De hoge tonen klinken helder, de middentonen
natuurlijk en het diepe, krachtige geluid van de
bas zorgt ervoor dat klanken amper vervormen.

A.N.C. HEADSET

//////////////////////////////////////////////////////////////////////// BackBeat GO 810
Sluit je af van alle lawaai met de BackBeat GO 810
wireless headset. Ga op in jouw muziek met dual-mode
active noise cancelling (ANC) waarmee je kan kiezen
hoeveel omgevingsgeluid je wil horen. De gebalanceerde
en heldere EQ-voorinstellingen (beschikbaar via de
BackBeat-app) en 40mm drivers leveren een rijk en
gedetailleerd geluid, waar je ook naartoe reist.
172987

BLUETOOTH HEADSET

Backbeat GO 600

176333

172989

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Draadloos luisteren, de hele dag door. De batterij
gaat tot wel 18 uur mee met één keer opladen.
De geavanceerde technologie biedt een rijk en
gebalanceerd geluid om je gefocust en geïnspireerd
te houden. De oorkussens van traagschuim
isoleren passief lawaai zodat je zonder afleiding
kan genieten van de nieuwste muziek. Kies tussen
de bass boost of gebalanceerde modus met de
aanpasbare EQ-instelling.
176332

172988

176334

158025

ANC HEADSET

BackBeat GO 410
Ontsnap aan de chaos van het leven
onderweg met de draadloze BackBeat
GO 410. Kies met dual-mode active
noise cancelling (ANC) hoeveel
achtergrondgeluiden je wil onderdrukken
en ga op in de muziek, waar je ook bent.
De BackBeat GO 410 is klein, licht en zit
als gegoten in je oor voor een discrete en
comfortabele luisterervaring. De flexibele
nekband past zich aan je lichaam aan en
biedt de hele dag comfort en stabiliteit.
172990
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///////////////////////////

Slimme magnetische
sensoren
Spaar de levensduur van de
batterij met slimme magnetische
slaapstandsensoren

Langer luisteren
Luister maximaal 8
uur met active noise
cancelling, maximaal 12
uur zonder.

172991
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AUDIO

HEADPHONES

Headphones on
World off
Thomson is een van de sterkste spelers op de markt van elektronica. Met hun 120 jaar
ervaring brengen ze niet alleen kwalitatieve maar ook betrouwbare producten op
de markt. Elk jaar breiden ze hun vertrouwde assortiment uit met nieuwe producten,
die voldoen aan de nieuwste technische snufjes.

SENIOR

BLUETOOTH HEADSET

Draadloos genieten

WHP6207

De WHP5305BK hoofdtelefoon kan je draadloos verbinden met je
televisie of hifi-apparaat. Het volume is ook afzonderlijk regelbaar
voor het linker- en rechteroor. Ouder worden hoeft dus heus niet saai
te zijn, want je geniet zonder belemmeringen van een spannende film
of een zacht muziekje. Daarbij kan je de WHP5305BK combineren
met een tweede hoofdtelefoon voor harmonieus luisterplezier.

Met de nieuwe WHP6207 over-ear Bluetooth HQ hoofdtelefoon
geniet je draadloos van jouw favoriete muziek. Dankzij de
ergonomische over-ear vorm wordt al het omgevingsgeluid
optimaal geïsoleerd en de SPT- (Stable Phase Technology) chip
compenseert alle storingsbronnen. Zo zorgt de WHP6207
ervoor dat je het maximum uit je muziek haalt.

131970 & 131971

131986

SENIOR

Volumeregeling
A.N.C. HEADSETS

132630

Ignore the noise

132631

132491
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Thomson introduceert zijn eerste
reeks A.N.C. hoofdtelefoons:
EAR3827NCL & HED2307NCL.
Met één druk op de knop activeer je
de A.N.C. functie die al het storende
omgevingsgeluid wegfiltert. De
hoofdtelefoons zijn ook nog eens
makkelijk op te bergen waardoor jij
makkelijk van die lawaaierige trein, je
persoonlijke rustplekje kan maken.

De HED2105 hoofdtelefoon
beschikt over een gescheiden
regelbaar volume voor
linker- en rechteroor. Ideaal
voor mensen die minder
goed horen langs één kant of
als tv-hoofdtelefoon.
132478

SENIOR

Extra lange kabel
Dankzij de extra lange kabel
van 8m, is deze HED4407 dé
ideale hoofdtelefoon om aan
te sluiten op je televisie of hifiapparaat. Zo kan je zorgeloos
luisteren naar jouw favoriete
programma of muziek.
132469

extra lange
kabel van 8m
volumeregeling
links - rechts
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TELECOM

VAST

Serea Moovy

SENIOR PHONES

Ultiem
comfort

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.
157334

Thomson biedt een rijk assortiment
aan senior phones waar gebruiksgemak
en comfort op de eerste plaats komen.
De vaste toestellen zijn compatibel met
gehoorapparaten en uitgerust met brede
toetsen en een SOS-knop. Ook de mobiele
toestellen compenseren visuele en auditieve
beperkingen: alle modellen zijn handsfree,
uitgerust met een SOS-knop, Bluetooth en een
handige zaklamp.

VAST

Serea Comby
Met de Serea Comby haal je meteen een vaste én 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.
157335

MOBIEL

MOBIEL

De Serea 51 is het geknipte toestel voor senioren die
bereikbaar willen blijven. Het eenvoudig keuzemenu
combineert gebruiksgemak met hedendaagse functies
zoals Bluetooth, MP3 en FM-radio. De batterij wordt
opgeladen met een handig docking station.

Ook de Serea 62 biedt het beste van twee
werelden: een eenvoudige telefoon met
interessante extra’s zoals VGA-camera,
Bluetooth en MP3. Het laadstation zorgt
altijd voor een volle batterij!

Serea 51

157357

157336

Serea 62

157358

157359

VAST

Serea Safy
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.
157332

VAST

Serea Screeny
Deze Serea Screeny is een eenvoudige en gemakkelijk te
hanteren telefoon met een LED-scherm waar basisinformatie
weergegeven wordt. De grote toetsen zorgen ervoor dat iedereen
met deze telefoon aan de slag kan.
157333
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KABELS

UITGEBREID ASSORTIMENT

NETWERK

Hama is sinds jaar en dag dé referentie op vlak van kabels. De jarenlange
expertise, inspanning en uitmuntend vakmanschap stellen ons in staat
om steeds topkwaliteit te leveren. Ons omvangrijk aanbod in audio, USB,
netwerk, antenne en HDMI strekt zich uit tot elk prijssegment: zo bieden we
cross selling opportuniteit voor alle hardware.

Voor een standaard netwerk kies je een Cat5e of
Cat6 kabel. Het verschil zit hem in de snelheid.
Vergelijk het met een 2 en 5-baans autosnelweg.
Op beide wegen mag je 120 km/h rijden, maar een
5-baans snelweg kan veel meer verkeer aan dan een
2-baans snelweg. Met Cat6 ben je dus veel sneller
op je bestemming. Naast snelheid is kwaliteit
ook van belang. Kies daarom altijd voor STP
(Shielded Twisted Pair). In dit type netwerkkabel
zijn alle afzonderlijke deelkabels afgeschermd
met aluminium, waardoor alle data storingsvrij
overgebracht wordt.

Dé kabelspecialist

Wist
je dat...
Hama verkocht in 2017 maar liefst
712 000 kabels. Omgerekend is dat
de afstand van Hama Benelux in
Wetteren naar Berlijn. En terug.

DIGITALE AUDIO
De ODT-kabel is een optische geluidskabel. In tegenstelling
tot andere kabels werkt deze kabel met een lichtsignaal.
Hierdoor is de kabel ongevoelig voor elektrische storingen
en een goede oplossing om een tv aan te sluiten op een
home cinema set of soundbar.

HDMI

ANALOGE AUDIO
De 3.5mm jack is dé
klassieker onder de analoge
audioaansluitingen. Al
decennia blijft het een
vaste waarde in gebruik
voor het overbrengen van
audiosignalen.
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ANTENNE
USB
USB (Universal Serial Bus) zag in
1998 het levenslicht. Al jaren is dit
de meest populaire standaard in
de wereld van technologie. Sinds
het prille begin passeerden er vier
belangrijke standaarden de revue:
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 en USB 3.1.
Hoe recenter de standaard, hoe sneller
de dataoverdracht en hoe hoger de
maximale stroomvoorziening.

Voor een standaard televisie
kun je kiezen voor een 85dB
antennekabel. De dubbele
afscherming zorgt voor een goede
beeld- en geluidskwaliteit. Voor
digitale televisie krijg je het beste
resultaat met een 100dB kabel
die 3 maal is afgeschermd. Voor
HD TV en Dolby Digital is de
120dB de geschikte kabel. Zijn
vierdubbele afscherming staat
garant voor de beste kijkervaring.

HDMI is de meest courante
aansluiting voor digitale audioen videosignalen.
Het officiële Premium HDMI
Certified label biedt een ultieme
zekerheid dat de kabel ondersteuning
biedt voor 4K Ultra HD, High
Dynamic Range (HDR) en andere
high end features. Dit label wordt
uitgereikt door een HDMI Licensing
LLC en biedt de consument een
ultieme kwaliteitsszekerheid.

/ 49 /

KABELS

PREMIUM KABELS

Say hi to
high-end.

In 2011 werd Avinity boven de doopvont gehouden
als hét premium kabelmerk van professionals voor
professionals. Avinity biedt een scala high-end
producten voor veeleisende toepassingen. Het zijn de
perfecte kabels voor consumenten met een passie voor
haarscherpe beelden en een kristalhelder geluid.
Pure image, pure sound, pure passion!

BLUETOOTH

Audio zender - ontvanger
Dit polyvalente toestel is zowel een Bluetooth zender als een ontvanger. Verbind
je stereo-installatie met een Bluetooth koptelefoon of stream je favoriete
Spotify-afspeellijst op jouw installatie. Er worden maximaal 2 toestellen
simultaan ondersteund via multipoint. Dankzij de ingebouwde accu werkt deze
Bluetoothzender 8 uur autonoom.

30

jaar garantie op alle
Avinity-producten

107632

ULTRADUNNE

High speed HDMI-kabel
De ultradunne en flexibele HDMI-kabel werd ontworpen
voor schermen die zeer dicht tegen de wand bevestigd
worden met een muurbeugel. De extra smalle connector
bespaart enorm veel ruimte waardoor jouw scherm
praktisch tegen de muur geïnstalleerd kan worden.
127082 (1 meter) - 127083 (2 meter) - 127084 (3 meter)

Premium kwaliteit
Avinity combineert de beste materialen zoals
24-karaats goud en oxygen-free copper (OFC), de
nieuwste technologie en superieur vakmanschap. Dit
resulteert in een compleet assortiment professionele
kabels voor alle high-end toepassingen.

Wist je
dat...

Het leeuwendeel van de Avinity-kabels kreeg het
officiële Premium HDMI-Certified label.
Dit label geeft aan dat de kabel voldoet aan alle
kwaliteitsvereisten voor 4K Ultra HD en HDR.

OPTISCHE ACTIEVE HDMI-KABEL

Premium verpakking
Naast de kabels stralen ook de
verpakkingen ultieme klasse uit. De
producten krijgen de aandacht die ze
verdienen en ook jouw winkel oogt
professioneel en aantrekkelijk dankzij de
stijlvolle packaging.

Met afneembare adapter

Deze smalle optische HDMI-kabel schuif je
eenvoudig door een wachtbuis dankzij zijn
afneembare HDMI-adapter. Het hightech materiaal
zorgt voor een betrouwbare signaaloverdracht en
een perfecte beeld- en geluidskwaliteit.
107680: 10 meter - 107681: 12,5 meter
107682: 15 meter - 107683: 20 meter
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TV

MUURBEUGELS

TV kijken voor elk budget
Hama heeft maar liefst 80 verschillende muurbeugels in zijn assortiment.
Zo bieden we bijvoorbeeld fullmotion muurbeugels aan van € 27,99 tot € 279.
Voor elke klant de juiste oplossing.

NO GAP MUURBEUGEL
Voor Samsung series Q7 - Q8 - Q9

-

32° / 0°
+

Bekijk jouw favoriete filmsterren in volle glorie dankzij deze kantelbare
muurbeugel voor de Samsung series Q7, Q8 en Q9 (32” tot 65”). Dankzij het
innovatieve ‘no gap’ design sluit de televisie naadloos aan op de muur.

TV-STANDEN

118109

FULL
MOTION

VERPAKKINGEN

Duidelijke kleurcodes
De productverpakking van de Yellow Line muurbeugels
hanteert een duidelijke kleurcode.
Rood staat voor de vaste (fix) muurbeugels, blauw voor
de kantelbare (tilt) en groen voor de volledig beweegbare
(fullmotion) muurbeugels.
De Premium Line bestaat uit zwarte verpakkingen
zonder afzonderlijke kleurcodes voor de verschillende
types muurbeugels (fix, tilt en fullmotion).

Wist
je dat...
Hama heeft 2 reeksen muurbeugels. De Yellow Line bestaat uit instapmodellen die ingedeeld
worden in muurbeugels met 1, 3 of 5 sterren. Dit maakt upselling heel eenvoudig. De Premium
Line bestaat uit hoogwaardige muurbeugels van duurzaam staal en aluminium. Bij deze
high-end muurbeugels worden trillingen gedempt voor een maximale audiokwaliteit.
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Kijkplezier in elke
richting
Kantelbaar
Tot +5/-10°

Draaibaar
Tot 90°

TV-STAND

Full Motion voor 55” en 65”
Met deze tv-standvoet voor flatscreens
plaats je het toestel centraal in de
woonkamer en hoef je de muur niet
onnodig te beschadigen met vervelende
boorgaten. Het scherm kan praktisch
gedraaid worden naar de beste kijkhoek.
Hij is ook ideaal bij beschadiging of
verlies van de originele tv-standvoet en is
verkrijgbaar in twee formaten: 32” tot 55”
en 32” tot 65”. Ondersteunt alle VESAstandaarden tot 400 x 400.
108788 (65")
108789 (55")

Hoogte verstelbaar
Drie verschillende
hoogte-instellingen.

Onderplaat
Zwarte onderplaat uit
veiligheidsglas

Kabelmanager
Zorgt voor orde en voldoende
trekontlasting
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TV

MUURBEUGELS

Muurvaste XXL oplossingen
Het Amerikaanse merk SANUS heeft meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen van
innovatieve AV accessoires en muurbeugels. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn sleutelwoorden
in hun bedrijfsfilosofie. SANUS bezit niet minder dan 400 patenten en maar liefst 99% van
alle televisietoestellen zijn compatibel met een SANUS oplossing.

FULLMOTION

VLF 628

Dankzij deze fullmotion muurbeugel bevestig je alle
televisietoestellen tussen 46 en 90” eenvoudig aan de muur.
Kantelbaar (+5°/-15°) en draaibaar (+90°/-90°) voor de beste
kijkhoek op alle zitplaatsen. Verberg onhandige kabels met
het handige cable management systeem en trek de televisie tot
maar liefst 71 cm (!) van de wand.
Voor
toestellen van
46 “ tot 90”

158412

TV-STANDS

De perfecte kijkrichting

KANTELBAAR

VLT 6

Dankzij deze kantelbare muurbeugel bevestig je alle
televisietoestellen tussen 46 en 90” op de beste plaats in de
leefruimte. De maximale tussenruimte van 14,6 cm laat een
kantelbare hoek toe van 7°/-12°. De SANUS muurbeugels laat
je al kantelen met één vingertoets.
Voor
toestellen van
46 “ tot 90”

158168

VAST

VML 41- SimplySafe Mounting
Dankzij deze vaste muurbeugel installeer je toestellen van 22 tot
50” in slechts 5 minuten. De ingebouwde waterpas zorgt ervoor dat
je zeker bent dat je televisie recht hangt. Dankzij het innovatieve
ontwerp hangt de televisie op slechts 2,8 cm van de wand.
156341
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Voor
toestellen van
22 “ tot 50”

Draait tot 40° voor een perfecte
kijkrichting in de volledige ruimte.

DRAAIBARE TV-STAND

WSTV1 (Voor SONOS Playbase)
De laatste jaren zien we een
duidelijke trend bij de verkoop van
televisietoestellen. De modellen worden
steeds groter en fabrikanten opteren vaker
voor twee minieme en statische steunen
in plaats van één centrale voet. Esthetisch
ziet dit er misschien strakker uit maar
uiteraard is deze oplossing een stuk
minder praktisch omdat de tv dan niet
kan draaien.
Hierdoor ontwikkelde SANUS deze
draaibare tv-stand als knap alternatief
voor minder handige standaardsteunen.
158414

Verberg hinderlijke kabels
voor een strakke look.

De stabiele en compacte voet
is uitermate geschikt voor
smalle meubelen.

In hoogte verstelbaar
tot 20 cm om het
televisietoestel boven
een soundbar, SONOS
Playbase,... te plaatsen.

Voor
toestellen van
32 “ tot 60”

159714
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TV

AFSTANDSBEDIENINGEN

Switch on/off
ROC 1128
Het overkomt iedereen wel eens: de enige afstandsbedienig van de
televisie blijkt spoorloos. Thomson biedt met de ROC1128-reeks een
uitstekend aanbod aan dedicated afstandsbedieningen als vervanging
of backup van de bestaande. Door het ergonomisch design liggen
deze toestellen geweldig in de hand. Alle afstandsbedieningen zijn
uitgerust met lichtgevende toetsen, geheugenfunctie (om geen data
kwijt te raken na een batterijwissel), merkspecifieke knoppen en een
ledlamp die de batterijstatus weergeeft.

HIFI SPEAKER TV-  STAND

Horen , zien &
genieten
Geneva stelt zijn nieuwste product voor: de Geneve hifi tv-stand. Met zijn
minimalistisch design en ingebouwd audiosysteem is deze tv-stand alles
wat je nodig hebt om televisie te kijken in de beste omstandigheden. De
Geneve hifi tv-stand ziet er niet alleen mooi uit, hij produceert ook nog
eens een indrukwekkend geluid. De Geneve hifi tv-stand plaats je waar je
maar wil, is makkelijk in gebruik en past in de meeste interieurs. Geniet
dus volop van je favoriete film, serie of muziek.
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Bovendien kan je aan de hand van de learn function de presets van de
vorige afstandsbediening eenvoudig kopiëren. Ten slotte activeer je de
simple mode om het aantal knoppen te beperken (on/off, vol, mute,
channel +/-, 0-9, TXT, Guide, AV-input, Exit, TV). Deze modus kan
erg handig zijn in hotels of voor oudere mensen.

Samsung

Philips

Panasonic

Sony

132673

132676

132677

132675

Drivers

2 x 2.25” met een groot bereik

Woofer

1 x 6.5” subwoofer

LG

Bluetooth

Aptx

132674

Output

100 watt (maximum)

Aansluitingen

3,5mm RCA, HDMI ARC. & TOSLINK
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OFFICE

ERGONOMIE THUIS & OP HET WERK

Thuiswerken in de lift

Zeg vaarwel tegen pijn

Thuiswerken wint steeds meer aan populariteit:
afgelopen jaar steeg thuiswerken met 10%. Dat is
niet te verwonderen want de voordelen zijn erg
aantrekkelijk: woon-werkverkeer wordt tot een
absoluut minimum herleid, werknemers die thuis
werken blijken productiever en tevredener, ze
werken flexibeler, er is minder ziekteverzuim,...
De meeste thuiswerkers kiezen ervoor om 1 of 2
dagen per week thuis te werken. Zo behouden ze
het contact met de collega’s en de werkvloer.
Een werkplek thuis
Door het groeiend aantal thuiswerkers komt
een leuke en gerieflijke werkplek op meer en
meer verlanglijstjes terecht. Maar hoe richt je die
plek in? Werk je in een aparte kantoorruimte of
staat je bureau in de woonkamer? Hoe maak je
de scheiding tussen werk en privé? Daarnaast
blijken voldoende zonlicht, frisse lucht en een
ergonomische zithouding enorm belangrijk.

Aangenaam werken
Met het stijgend aantal thuiswerkers stijgt ook de
vraag naar een aangename werkruimte thuis.
Wat heb je nodig voor thuiswerk? Voor velen
begint het met een betrouwbare koffiezet voor het
dagelijks bakje troost. Maar ook een praktisch
bureau, een betrouwbare internetverbinding en
een heleboel handige accessoires zoals webcam,
docking station, laminator,... verlichten de
werklast al een heel pak. Hama staat klaar met
een reeks creatieve en praktische oplossingen.

Heb jij soms ook wel eens last van klachten zoals hoofdpijn, nekpijn of rugpijn? Dankzij
Hama verdwijnen al deze klachten als sneeuw voor de zon! Voor elk pijntje hebben wij de
ideale oplossing zodat je terug comfortabel aan je bureau kan zitten.

OPLOSSINGEN VOOR NEKPIJN

Notebook Stands

Dankzij de handige houders & stands voor laptops
en computers maak je in een mum van tijd een
ergonomische en opgeruimde werkplek van je bureau.
95828 - 95831 - 95833

17%

van de werknemers
doet regelmatig aan
thuiswerk

OPLOSSINGEN VOOR POLSPIJN

Ergonomische muis

Deze verticale muis van Hama voorkomt overbelasting en pijn in de schouders en pols.
Het rubberen oppervlak zorgt voor een betere grip en meer comfort. De draadloze
EMW-500 heeft een bereik van 8m waardoor je nooit nog zonder verbinding zal vallen.
182698 & 182699 (BT)

OPLOSSINGEN VOOR HOOFDPIJN

Notebook Lamp

Deze Hama notebook lamp verlicht perfect je toetsenbord of documenten
in een donkere omgeving. Hij beschikt ook over een geïntegreerde touchsensor voor het in- en uitschakelen en traploos dimmen van het licht.
54118 & 39730 (zonder touch)

OPLOSSINGEN VOOR RUGPIJN

Monitorarm & Opzetstuk

Je scherm of toetsenbord op de correcte hoogte zetten, kan al heel wat
rugklachten verhelpen. Maak daarom gebruik van de Hama monitorarmen
of pc/laptop opzetstukken. Roteer of kantel de monitorarmen in
fullmotion of verstel de opzetstukken tot de perfecte hoogte.
95820 - 95821 (monitorarm)
95822 - 95823 (opzetstuk)
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USB TYPE-C

De nieuwe
standaard

USB TYPE-C

7-in-1 Docking station
Beschikbare poorten op een tablet, laptop en PC zijn vaak
schaars. De Hama USB-C docking station biedt daarom
poorten in overvloed voor het aansluiten van projectoren,
netwerken, (micro)SD-kaarten, muizen,... Je kan zonder
problemen zeven apparaten tegelijk aansluiten. Ook
supersnelle transfers tot 5Gbps zijn mogelijk.

USB type-C is sinds 2015 de nieuwe gestandaardiseerde connector voor
aansluitingen, kabels en stekkers. Het symmetrische design kan in beide richtingen
gebruikt worden en wordt steeds populairder. USB-C ondersteunt ook andere
technologieën met verschillende functies, afhankelijk van het product. Hama heeft
een ruim aanbod USB type-C producten, in alle mogelijke departementen.

USB 3.1 Gen 2
De tweede generatie van USB 3.1
werd tegelijk ontwikkeld met USB
Type-C. Dit nieuwe protocol laat
overdrachtsnelheden tot 10 Gb/s toe,
dat is maar liefst 20 keer sneller dan
USB 2.0.

ALTERNATE
MODE

Alternate Mode

Dankzij Alternate Mode bij USB
Type-C kan één enkele connector
meerdere signalen tegelijk beheren
en overbrengen: energie en data,
Thunderbolt, DisplayPort, PCI
Express en analoge audio.

USB Power Delivery
USB PD levert meer vermogen dan
traditionele USB-aansluitingen en
wordt gebruikt bij alle USB TypeC-verbindingen en -kabels. Dankzij
een chip wordt automatisch de juiste
hoeveelheid stroom gegenereerd.

HIGH-END KABEL

ADAPTER

ALUMINIUM HUBS

Thunderbolt 3 gebruikt de USB Type-C interface en verhoogt
de datasnelheid gevoelig! Deze derde generatie ondersteunt
overdrachtssnelheden tot 40 Gbps. Thunderbolt 3 kan bijvoorbeeld
gebruikt worden om 2 4K-monitors te voeden en tegelijk data door te
sturen via Ethernet. Deze technologie is tot 8 keer sneller dan USB 3.0.

Een stijlvolle smartphone verdient
een stijlvolle oplaadkabel. De
USB Type-C kabel met snelle
gegevensoverdracht is voorzien
van een vergulde connector voor
extra snelheid en betrouwbaarheid.
Het duurzame metalen omhulsel
zorgt ervoor dat de kabel niet in
de knoop raakt en de metalen plug
zorgt voor extra stevigheid.

Wanneer je overschakelt van een
apparaat met micro-USB aansluiting
naar eentje met de nieuwe USB
Type-C aansluiting, wil je natuurlijk
niet al je oude kabels weggooien. Klik
simpelweg de Hama USB-C adapter
over je oude connector en hij past
perfect op je nieuwe toestel.

Hama biedt vijf verschillende USB-C
hubs met standaard 3 aansluitingen
voor een USB-apparaat (zoals een
geheugenstick, muis, toetsenbord,
externe harde schijf,...). Verder heb
je per hub een verschillende poort
voor o.a. een USB-C apparaat, SD/
microSD-geheugenkaart, extra
scherm, hoofdtelefoon,... Werkt ook
met USB 3.0 en 2.0 apparaten.

135708 (0,5 m) & 135709 (1 m)

135790

Thunderbolt - De Rolls Royce onder de kabels
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135760

USB-C Oplaadkabel

Micro USB 2.0 - USB-C

135723

USB 3.1 Type-C Hub

135755 tot 135759
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NORMAL SPEED

PAPIERVERSNIPPERAARS

Basic L39

Voor de vuilnismand...

Deze Hama Basic L39 is opgewarmd binnen de
6 minuten om nadien al je documenten tot A3
formaat perfect te lamineren tegen een snelheid van
250mm/min. Zijn kleine broertje, de Hama Basic
L42A, lamineert tot A4 formaat maar heeft verder
dezelfde specificaties.

Ben je op zoek naar een betrouwbare papierversnipperaar?
Hama biedt kwalitatieve oplossingen voor thuis en op
kantoor. Vernietig op een veilige manier al je gevoelige
documenten, bankkaarten, CD’s en DVD’s.

50048 (A3) - 50049 (A4)

LAMINATORS

... of voor de
eeuwigheid?
Word je er ook gek van als al je dierbare documenten volledig gekreukt
uit je bureaulade komen? Geef ze voortaan een extra beschermlaagje
met onze Hama laminators en bewaar al je diploma’s, certificaten,
kindertekeningen,... met zorg.

NORMAL PROTECTION

Home S7

Met de Hama Home S7 vernietig je met
gemak al jouw gevoelige documenten. De
kwaliteitsmessen van staal zijn bestand tegen
nietjes. Dit model is ideaal voor privégebruik.
50172

HIGH PROTECTION

Premium X10CD

MEDIUM SPEED

Home L310

Tegen een snelheid van 300mm/min.
lamineert de Hama Home L310 al jouw
documenten - van je nieuwjaarsmenu’s tot de
A3-tekeningen van je kinderen. Wil je enkel
kleine formaten beschermen? Dan helpt de
Home L410 je makkelijk verder.
50316 (A4) - 50317 (A3)

Vernietig je gevoelig materiaal met de Hama Premium X10CD. Via de
handige aparte invoer kan je ook CD’s, DVD’s en bankkaarten vernietigen.
De kwaliteitsmessen van staal hebben geen problemen met nietjes.
50189

VERY HIGH PROTECTION

Professional M8CD

De Hama Professional M8CD versnijdt jouw gevoelige
documenten in zeer kleine snippers. Via de aparte
invoer kan je ook CD’s, DVD’s en bankkaarten
vernietigen. Naast zijn stille motor beschikt hij ook
over messen van staal die bestand zijn tegen nietjes.

HIGH SPEED

Premium L411
Als je de Hama Premium L411 6 minuutjes de tijd
geeft om op te warmen, lamineert hij al je documenten
razendsnel met een snelheid van 430mm/min. Je kan
daarbij kiezen tussen warm of koud lamineren.
50314 (A4)

50185
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PORTABLE STORAGE

My Passport Wireless SSD
De My Passport™ Wireless SSD is een duurzame
en schokbestendige SSD-schijf. Met één druk op de
knop maak je, zonder een laptop of software, snel
back-ups van je gegevens dankzij de ingebouwde
SD-kaartlezer of de geïntegreerde USB-poort. Je
telefoon, tablet of computer kun je draadloos met de
schijf verbinden om data te streamen of op te slaan.
Bovendien zorgt de krachtige batterij van 6400mAh
voor een levensduur van 10 uur tijdens een lange
opnamedag.

STORAGE SOLUTIONS

Solide opslag
Wil je zeker zijn dat je jouw dierbare gegevens nooit meer kwijt geraakt? Dat kan met onze
nieuwe Western Digital producten. Met een assortiment van compacte opslagschijven tot
hoge capaciteit HDD-drives wordt het bewaren van cruciale gegevens kinderspel.

500 GB (184913) 1TB (184914) en 2TB (184915)

Overal toegang

Desktopsynchronisatie

Met je computer, tablet of smartphone heb je
zelfs onderweg steeds overal toegang tot jouw
My Cloud Home apparaat.

Synchroniseer je belangrijke files op je
PC of Mac met de gebruiksvriendelijke
software of website.
Onbeperkt aantal gebruikers
Geef elk gezinslid een account
met eigen opslag die onzichtbaar
is voor andere gebruikers.

Mobiele app
Beheer al je bestanden via je smartphone
dankzij de mobiele My Cloud Home app.

PERSONAL CLOUD STORAGE

My Cloud Home (Duo)

Maak kennis met de gebruiksvriendelijke
My Cloud Home. Deze sluit je aan op de
wifirouter thuis zodat het hele gezin alle
digitale inhoud op één centrale plek kan
opslaan, ordenen en beheren. Gebruik
de mobiele app, desktopsoftware of
MyCloud.com om overal via wifi je files
te uploaden of te bekijken en films te
streamen.
Nodig familie of vrienden uit om een
individuele account aan te maken. Elke
uitgenodigde persoon kan zijn privéruimte
instellen waartoe alleen hij of zij toegang
heeft.
My Cloud Home Duo biedt extra
veiligheid: alle data van schijf 1 wordt
automatisch geback-upt op schijf 2. Geen
probleem als er dan een schijf defect raakt.
Alle data is nog beschikbaar op de tweede
drive.
My Cloud Home: 2TB tot 8TB (184811 tot 184815)
My Cloud Home Duo: 4TB tot 16TB (184816 tot 184620)
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DESKTOP STORAGE

My Book (Duo)

Sla enorme hoeveelheden bestanden op met de stijlvolle My
Book. Hij beveiligt jouw gevoelige files dankzij de hardware
encryptie. Je verliest nooit jouw kostbare herinneringen met
WD Backup™ software voor Windows en Time Machine
compatibiliteit voor Mac.
My Book Duo biedt een extra veiligheid: alle gegevens
worden dubbel opgeslaan op een tweede harde schijf.
My Book 3TB tot 10TB (184800 tot 1804804)
My Book Duo 4TB tot 20TB (184805 tot 184810)

PORTABLE STORAGE

My Passport SSD

Met de My Passport SSD kan
je gegevens opslaan aan een
razendsnelle 540 MB/s. Hij is niet
alleen gebruiksvriendelijk, maar ook
schokbestendig, compact en stijlvol.
256 GB (183503), 512 GB (183502), 1TB (183501)
en 2TB (183500)

PORTABLE STORAGE

My Passport HDD
Op de My Passport draagbare
HDD-schijf kan je zonder zorgen
enorme hoeveelheden data opslaan
en beveiligen met een wachtwoord en
hardware encryptie. Een mooi design
dat comfortabel in de palm van je
hand past.
1TB (184861 tot 866), 3TB (184873 tot 878)
en 4T B (184879 tot 884)

Wist je dat...
Western Digital op een indrukwekkende vierde plaats staat op
de lijst van bedrijven met het hoogste aantal patenten? Enkel
de giganten Google, Apple en Qualcomm scoren hoger!
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FLASH DRIVES

Better safe than sorry
Ben jij ook zo gehecht aan al jouw foto’s, video’s,...? Zorg er dan zeker voor dat
ze ergens veilig opgeslagen zijn! SanDisk helpt je daarbij met een hele reeks
oplossingen voor elk budget.

USB

Ultra Fit 3.1

Een eenvoudige manier om
extra hogesnelheidsopslag toe te
voegen aan je apparaat.
Beschikbaar in 16GB (173485),
32GB (173486), 64GB (173487),
128GB (173488) en 256GB (173489)

USB

Extreme Pro 3.1

Kopieer 4 GB in minder dan 15
seconden naar de drive dankzij
superhoge Solid State-snelheden.
Beschikbaar in 128GB (173413)
en 256GB (173414)

USB

Extreme Go 3.1
Kopieer een volledige film in
minder dan 40 seconden: tot
35x sneller dan standaard USB
2.0-drives.
Beschikbaar in 64GB (173410)
& 128 GB (173411)

USB

Ultra Type-C 3.1
Snelle USB 3.1 prestaties in een
USB Type-C Drive.
Beschikbaar in 16GB (173320),
32GB (173321), 64GB (173322) en
128GB (173323)

MOBILE STORAGE

Creëer extra ruimte
iXpand Flashdrive
Creëer razendsnel vrije ruimte op je
Apple apparaten, maak automatisch
een back-up van je camera en bekijk
je video’s on-the-go.
Beschikbaar in 32GB (173327), 64GB
(173328) en 128GB (173329)

Ultra Dual Drive m3.0
Verplaats makkelijk je bestanden van je Android
smartphone (met micro-USB connector) of -tablet
naar je laptop, PC of Mac-computer met behulp van
de gratis SanDisk Memory Zone app.
Beschikbaar in 16GB (173383), 32GB (173384),
64GB (173385), 128GB (173386) en 256GB (173430)

SSD

Extreme Portable SSD
De robuuste Extreme Portable SSD biedt overdracht op
hoge snelheid met leessnelheden tot 550 MB/s. Dit maakt
hem ideaal voor het opslaan en bewerken van foto’s en
video’s met hoge resolutie. Met een IP55-classificatie is hij
ook bestand tegen regen, spatten, morsen en stof.
Beschikbaar in 250GB (173491), 500GB (173492),
1TB (173493) en 2TB (173494)

/ 66 /

Dual Drive USB-C
Maak snel ruimte vrij, maak back-ups van foto’s en video’s en beheer je
bestanden via de SanDisk Memory Zone app. Met USB-C aansluiting.
Beschikbaar in 16GB (173336), 32GB (173337),
64GB (1733338), 128GB (173339) en 256GB (139778)
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COUNTER DISPLAYS
SSD-DRIVES

Bliksemsnel
Blaas nieuw leven in jouw laptop of PC met de solid state drives van SanDisk. Deze ultralichte
harde schijven geven een snelheidsboost waardoor je geniet van razendsnelle gaming en
graphics. Alle applicaties starten sneller en je bestanden worden sneller geopend.

De voordelen van
SSD op een rij:
•
•
•
•
•

Jouw laptop of PC start veel sneller op.
De overdrachtsnelheden zijn aanzienlijk groter in vergelijking
met een traditionele HDD.
SSD-schijven zijn schokbestendig.
Het lagere verbruik zorgt voor een langere batterijduur.
Een SSD-schijf maakt geen vervelende geluiden.

Boost
jouw sales
Niemand stimuleert impulsieve
aankopen beter dan Hama! Het beste
bewijs zijn deze handige displays
met meeneemproducten. Geef ze een
zichtbare plek en boost jouw sales.

20 STUKS

14 STUKS

Maak vloeiende bewegingen
met deze antislip muismatten
in blauw, rood, groen of oranje.

Hippe laadkabels met een metalen look voor
elk type smartphone. Zowel beschikbaar in
micro-USB, USB-C als Lightning.

54771

12320 (micro-USB), 12321 (USB-C), 12322 (Lightning)

USB-kabel

Muismat

30 STUKS

Mini
schroevendraaierset
Zeven schroevendraaiers in
één handige set die perfect
past in jouw broekzak!
53050

SSD Plus

Ultra 3D SSD

Beschikbaar in 120 GB (173435), 240
GB (173341) 480 GB (173342), 960 GB
(173393) en 1 TB (183504)

Beschikbaar in 250 GB (173451),
500 GB (173452) 1 TB (173453) en
2 TB (173454)

USB naar SATA

SSD-Kit

Verbind jouw SanDisk SSD-schijf
met jouw PC of laptop met deze USB
3.0-kabel.
173398

HAMA

SSD-accessoires
Met deze Hama inbouwbeugel
monteer je een SSD of harde schijf
van 2,5” eenvoudig in een 3,5” bay.
39830

Installeer een SSD met deze 10-delige
schroevendraaierset in lederen etui.
39694

Sluit je Serial-ATA harde schijf of
CD/DVD/Blue Ray-drives aan met de
SATA III interne kabel van Hama.
75054576

9 STUKS

16 STUKS

Set voor schermreiniging

Transfereer alle data vanop je SD- of
microSD-kaart probleemloos naar jouw
PC of Mac aan snelheden tot 480 Mb/s.

Zeer hoogwaardige, super
absorberende en wasbestendige
microvezeldoek voor pluisvrije
reiniging van gevoelige schermen.

54133

113804

USB-kaartlezer
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QUALCOMM

QUALCOMM & POWER DELIVERY

Snellaad pioniers

Voer voor
snelheidsduivels

Als snel niet snel genoeg is dan heb je met de Qualcomm Quick Charge 4.0+
laders de ideale oplossing gevonden. Deze laders zijn extreem snel en garanderen
bij vijf minuten laden maar liefst vijf uur batterijlevensduur.

Laders voor smartphones en tablets vind je op iedere hoek van de straat.
Maar niet alle laders zijn gelijk. Welke lader past op welk toestel? Welke
lader laat je toe het snelst te laden?
QualComm 4.0+ is tot

20%
sneller

Qualcomm is een pionier op het gebied van
snellaadtechnologieën. De Quick Charge
technologie van Qualcomm zorgt voor duidelijk
snellere laadsnelheden dan conventionele laders.

dan QualComm 3.0

Vijf in vijf
Quick charge 3.0 of Turbo Fast Charge
garandeert extreem snel laden, tot zelfs 4 keer
sneller dan conventionele laadtechnologieën.
Maar soms is snel niet snel genoeg, daarom
werd QualComm Quick Charge 4.0+
ontwikkeld. Deze innovatieve technologie gaat
voor ‘5 in 5’: vijf minuten laden voor vijf uur
batterijlevensduur. Opgelet, om Qualcomm
Quick Charge te kunnen gebruiken moet
je smartphone compatibel zijn met deze
technologie.
Wat zal het worden?
QualComm wordt ondersteund door
verschillende smartphonefabrikanten, maar
wordt geconfronteerd met ernstige concurrentie
van Power Delivery. Met 27 watt kunnen deze
krachtige laders bijna elke batterij in ongeveer
anderhalf uur volledig opladen. Power Delivery
overtuigt met zijn universaliteit en compatibiliteit
met talrijke apparaten van bekende fabrikanten.
Er moet zeker rekening mee gehouden worden in
de markt van snelle oplaadtechnologieën. Hama
gelooft rotsvast in deze innovatie en zet naast de
QualComm technologie volop in op de Power
Delivery technologie.
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QUALCOMM

Netlader, Quick Charge 4.0+
Het aangesloten toestel wordt automatisch herkend waardoor
de levensduur van de batterij verlengd wordt. De Qualcomm®
Quick Charge™ 4.0+ technologie garandeert extreem snel
opladen, sneller dan gangbare oplaadtechnologieën.

QUALCOMM

Autolader, Quick Charge 4.0+
Deze oplader voor in de wagen herkent de
aangesloten apparatuur automatisch.
Hierdoor wordt de accu minder belast
en wordt de levensduur verlengd. Een
handige LED geeft de laadtoestand van
het toestel aan. Dit is de ideale lader
voor gebruik in de auto en vrachtwagen.
Dankzij de Qualcomm® Quick Charge™
4.0+ technologie wordt de batterij extreem
snel opgeladen.
178274

178273

Meer info?
Bezoek onze website:

Power delivery

be.hama.com - nl.hama.com

Opgeladen
100%
geladen

100%
geladen

Wist
je dat...
1u28min

2u14min
Laadtijd

Power Delivery lader

Conventionele lader

De Qualcomm Quick Charge4.0+
technologie kan in 15 minuten je smartphone
voor 50% opladen. Omgerekend zorgt dit voor
vijf uur batterij in vijf minuten laden. Het lang
wachten op een volledig opgeladen toestel is
verleden tijd geworden.
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POWER DELIVERY

USB-C Autolader, 3A
De hoogintelligente Power-Delivery-chipset herkent aangesloten
apparatuur automatisch. Door dit geoptimaliseerd laadproces
wordt de accu minder belast en wordt de levensduur verlengd.
Dankzij de USB Type-C-stekker kan je snel en eenvoudig
verbinden. Kortom, een onmisbare partner voor onderweg.

De Power Deliveryladers van Hama zijn tot

178310

2 keer
sneller
dan de originele
Apple-laders!

Ideaal
voor gebruik
met de
Apple USB-C
to Lightning
kabel

POWER DELIVERY

Snel, sneller, snelst
Power Delivery is de USB type-C-compatibele nieuwkomer in het Fast Charge-gamma.
Het heeft de ambitie om de standaard te worden als het aankomt op Fast Charge-technologie.
Dit is de ideale technologie om uw iPhone snel op te laden.

POWER DELIVERY

USB-C Netlader, 3A, 27W
De perfecte lader voor gebruik met de Apple
USB-C to Lightning-kabel. De slimme PowerDelivery-chipset herkent aangesloten
apparatuur automatisch. Door dit
geoptimaliseerd laadproces wordt de accu
minder belast en wordt de levensduur verlengd.
Een handig ledlampje geeft de laadtoestand van
het toestel aan.

POWER DELIVERY

USB-C-netadapter, 5-20V/60W
Deze Power Delivery snellader herkent het aangesloten toestel automatisch
zodat deze zo efficiënt mogelijk kan laden. Door dit geoptimaliseerd laadproces
wordt de accu minder belast en wordt de levensduur verlengd. Dankzij de USB
Type-C-stekker kan je snel en eenvoudig verbinden. De kabel kan immers niet
meer verkeerd in het toestel geplaatst worden. Een extra USB-aansluiting zorgt
ervoor dat meerdere USB-toestellen van stroom kunnen worden voorzien.
54184

POWER DELIVERY

USB-C Lader, 3A
Hoogwaardige premium lader met
netaansluiting. De slimme Power-Delivery-chipset herkent
aangesloten apparatuur automatisch voor een
efficiënt en geoptimaliseerd opladen. Een handig ledlamp
vertelt je steeds de laadtoestand van het toestel.
178309
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183222

Meer info?
Bezoek onze website:

be.hama.com - nl.hama.com
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QI INDUCTIELADERS

Draadloos opladen,
de nieuwe standaard

In een wereld waar tijd
meer dan ooit belangrijk
is geworden, is supersnel
laden een noodzaak.

Met ons uitgebreid gamma aan stroomvoorzieningsproducten
biedt Hama jou en je klanten een uitgebreid aanbod aan vernieuwende
technologische producten met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Draadloze oplader
FC-10 FABRIC
De Qi-technologie garandeert een geoptimaliseerde,
maximale laadsnelheid. Geoptimaliseerd laadproces
ontziet de accu en verlengt daarmee de technische
levensduur. De exclusieve afwerking van stof, die er
werkelijk geweldig uitziet, beschermt de achterzijde
van de smartphone tegen krassen. Elegante en robuuste
aluminium behuizing.
183344

Draadloze
ontvanger
voor
smartphones,
800mA
Dankzij de draadloze
ontvangers van Hama maak
je elke smartphone compatibel met
een Qi inductielader. Opladen was
nog nooit zo makkelijk: plug de
ontvanger in je USB-aansluiting,
leg je smartphone op een
inductielader en klaar is kees.
178242 (micro-USB)
178243 (USB Type-C)
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Draadloze snellader
Turbo Fast
Deze Qi inductielader is een
absolute bestseller en levert
premiumkwaliteit op vlak
van design en prestaties . De
draadloze Turbo Fast Charge
technologie garandeert
snelheden die vier keer hoger
liggen dan gebruikelijke
oplaadmethoden. Die wirwar
aan snoeren is voorgoed
verleden tijd!
178324

[ chi ]
INDUCTIE

Wat is Qi?

Draadloze oplader
QI-FC 5
Stop het knoeien met kabels. De draadloze
Qi-technologie garandeert een maximale
laadsnelheid met een op het toestel
geoptimaliseerd laadproces. Geoptimaliseerd
laden ontziet de accu en verlengt daarmee
de technische levensduur. De lader is
voorzien van een antislip rubberen laag op de
steunplaat voor veilig opladen.
178975

Qi-technologie is de nieuwe standaard die
wereldwijd gebruikt wordt voor het draadloos
opladen. Daarbij hoeven je telefoon en de
oplader niet meer met een kabel verbonden te
zijn. Je kan ze gewoon op de oplaadpad plaatsen
en je smartphone wordt via een magnetisch
veld automatisch opgeladen. Met heel wat
Qi-laadoplossingen in zijn assortiment
profileert Hama zich als echte specialist.

183374
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USB LAADSTATIONS
STOPCONTACTEN MET RF CONTROL

Met afstandsbediening

Dankzij onze stopcontacten met
afstandsbediening moet je je niet in duizend
bochten wringen om bij het stopcontact te
komen. De wandcontactdozen worden met
een afstandsbediening bediend, zodat je niet
langer stopcontacten hoeft in- of uit te pluggen.
Deze draadloze contactdozen bieden gemak en
hebben een groot bereik.

6-voudig laadstation
Geen enkele andere markt groeit zo snel als
de markt voor mobiele apparatuur. Omdat
deze apparaten constant energie vragen, is een
krachtige USB-lader meer dan ooit nodig. Dit
handige zesvoudig laadstation is uitgerust met
2 poorten van 1A en 4 poorten van 2,4A.

STEKKERDOZEN

2 aan-uit schakelaars
We hebben allemaal wel eens een tekort aan
stopcontacten. Deze stekkerdoos met 10
stopcontacten is de perfecte oplossing als je
meerdere toestellen van stroom wil voorzien.

121966

137232

121949

Enkel voor de Nederlandse markt (geen aarding).

Enkel voor de Nederlandse markt (geen aarding).

HERLAADBARE BATTERIJEN

NiMH 4xAA 2500mAh
STROOMVOORZIENING

Power up !

Hama biedt een uitgebreid aanbod
aan hoogwaardige technologische
producten met een uitstekende prijskwaliteitverhouding.

Respecteer het milieu en bespaar geld met
de herlaadbare batterijen van Hama.
Deze 2500mAh/1,2V batterijen laad je
volledig op in 16 uur.
87056

POWER SUPPLIES & OPLADERS

UNIVERSELE BATTERIJLADERS

Universele notebooklader

Delta LCD Premium

Hama heeft een uitgebreid aanbod aan universele notebookladers.
Ideaal als vervanging voor verloren of defecte voedingsadapters
of als tweede voedingsadapter op kantoor of thuis. Inclusief 10
verschillende notebookadapters en extra USB-poort voor het
aansluiten van apparaten die via USB van stroom worden voorzien.

Veilig, snel en flexibel: deze intelligente lader laadt niet alleen
AA- en AAA-batterijen tegelijkertijd, maar ook onafhankelijk
van elkaar. Hij detecteert hoe vol de accu is en past de laadstroom
aan. Overbelasting en oververhitting van de accu is onmogelijk.
87103

54100

Power
service
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Onze shelfplanners zorgen voor een mooi en perfect
uitgekiend stroomconcept in jouw zaak. Opgevuld met
producten die jouw klanten het meeste aanspreken.
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GAMING ACCESSOIRES

Mouse, mousepad
& keyboard
Morph2 evo

Reaper
Revolution

> 5 snel reagerende precisieknoppen
> Tot 7000-dpi Avago Gaming-sensor
> 1000 HZ USB-polling-rate
> Aanpasbaar aan de grootte van je hand

GAMING ACCESSOIRES

Let the
gaming begin

113775

> 13 snel reagerende precisieknoppen
> Tot 8200 dpi Avago Gaming-sensor
> 1000 HZ USB-polling-rate
113749

Bullet
> 7 snel reagerende precisieknoppen
> Tot 3000-dpi Optical Gaming-sensor
> 1000 HZ USB-polling-rate

Morph
> 6 snel reagerende precisieknoppen
> Tot 2400 dpi Optical Gaming-sensor
> 5 verwisselbare covers
> 1000 HZ USB-polling-rate

113752

113751

Het motto van uRage is niet voor niks ‘by gamers for gamers’. Sinds 2010
is uRage Hama’s assortiment van hoge kwaliteit PC gaming producten met
top-of-the-line functies. uRage biedt alles wat de gamer nodig heeft voor
een doorgedreven gamingsessie. Van muizen tot toetsenborden, speakers en
headsets. Alles mooi bij elkaar passend en van topkwaliteit. ‘By gamers for
gamers’, want alleen echte gamers weten wat er echt toe doet.

Illuminated
> 3-Colored-Illuminating-Effect
> Nachtzichtmodus: dankzij de verlichte toetsen
> Anti-ghosting
> AZERTY
> Uiterst nauwkeurige toetsaanslag
23113729

Mouse Pad
> Full-RGB-Illuminating-Effect
> Speciale textuur beschermt hand en muisvoet
> Met rubberen achterzijde die wegglijden voorkomt
113759
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SoundZbar 2.1
unleashed

HEADSETS

Headsets on !

Draadloze soundbar en draadloze
subwoofer met ingebouwde batterij.
Met het uRage-SoundZbar-systeem
met vijf speakers zit je midden in
de actie en hoor je elk geluidsdetail.
> Vier 2” breedbandluidsprekers
> 6,5” subwoofer met draadloze connectie
> Aansluiting via kabel of Bluetooth 4.0
> NFC-technologie
> Bas- en volumeregeling op de soundbar
en subwoofer
> Touch-bediening
> Ingebouwde batterij
> Maximum vermogen 100W

SoundZ
De uRage SoundZ geeft je extra
bewegingsvrijheid bij het gamen dankzij
de extra lange enkelzijdige kabel,
verstelbare hoofdband en afneembare
microfoon.

113776

113736

SOUND SYSTEMS
SoundZ EVO
Met de uRage SoundZ Evo beleef je je shooters
op een fantastische manier. Hij beschikt over
een extra lange, enkelzijdige kabel, verstelbare
hoofdband en microfoonarm, afneembare
microfoon en verstevigde oorkussens voor
een comfortabele pasvorm.
113737

Sound machine
SoundZ 2.1 Revolution
De Soundz 2.1 Revolution kan aangesloten worden op
je PC, consoles en TV. De naar de zijkant gerichte
subwoofer zorgt voor een krachtige bas en het stijlvol
blauwe lichteffect in het luidsprekerrooster zorgt voor een
echte gamingsfeer.
> MP3-weergave via USB-aansluiting of SD-sleuf
> Aansluiting via kabel of via Bluetooth 4.0
> Bas- en volumeregeling op de subwoofer
> Maximum vermogen 100W
113766

Essential SoundZ
Extra lange enkelzijdige kabel,
verstelbare hoofdband en
microfoonarm.
113744

SoundZ 2.1
Evolution

De Soundz 2.1 Evolution met ledverlichting en
Bluetooth is geschikt voor PC, consoles, TV en
andere audioapparatuur. Dankzij de naar voor
gerichte subwoofer met een 360°-bereik geniet
je van stevige bassen.
> MP3-weergave via USB-aansluiting
> Aansluiting via kabel of via Bluetooth 4.0
> Maximum vermogen 80W
113765
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Absolute
bestseller

GAMING

Level up

SNELLER, BETER

Wie ook maar een beetje in gaming geïnteresseerd is, kan niet aan de nieuwste multiplayersensatie ontsnappen: het spel Fortnite. De Fortnite-gekte besmette zelfs de offline wereld en riep
een ware danshype in het leven. Hama speelt al jaren met plezier mee en tilt je game-ervaring
naar een hoger niveau met de nodige accessoires.

Accessoireset 7 in 1
Wil je je PS4-controller en beetje meer pit geven? Dan is
dit accessoirepakket wat je nodig hebt. Het verandert niet
alleen het uiterlijk van de controller, maar verbetert ook
het spelcomfort. Dankzij de cover, de touchpad folie, de
joystick/trigger pads en de lightbar sticker. Kies je thema:
racing, adventure of voetbal.

Speedshot
ultimate
Wil je jouw gamingtoetsenbord en muis
ook gebruiken voor jouw Playstation of
Xbox? Met deze converter krijgen alle fans
van first-person shooters waar voor hun
geld, want ze kunnen nu met ultrahoge
snelheid aan de slag met hun muis en
toetsenbord.
54478

115447 /115448 / 115465

Control-stick-pads
“Colors” 8 in 1
Deze pads zijn een musthave voor elke
gamer. Ze verhinderen snelle slijtage
van de zeer gevoelige control-sticks van
de Dualshock-4 controller. Bovendien zorgt
de opgeruwde oppervlaktestructuur voor
meer grip en minder wegglijden.
54476

High-speed HDMI™-kabel (PS4)

MicroSDXC Extreme Gaming

Sluit je PS4 aan op jouw televisie met deze hoogwaardige
HDMI™-high-speed-kabel en breng je speelervaring
naar een hoger niveau. Het signaal voor een superieure
audiokwaliteit en een haarscherpe 4K-beeldkwaliteit
wordt zonder haperen overgebracht.

De SanDisk MicroSDXC Extreme Gaming kaart
creëert extra geheugencapaciteit (64 of 128 GB)
voor de Nintendo Switch. De leessnelheid tot
100MB/s zorgt ervoor dat je games snel opstarten.
64 GB (173482), 128 GB (173483)

54482
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RIG GAMING HEADSETS

ULTIEME SOUND

Let’s Play

Unieke

Succes wordt bepaald door het moment. Plantronics had al een stevige reputatie
als het aankomt op headsets voor ruimte- en luchtvaart. Vandaag resulteert de
passie voor het verleggen van grenzen in top headsets voor gamers.

360°

ervaring
RIG 800 HD

Rig 500 pro
Heers over het slagveld met de RIG 500 PRO.
De metalen hoofdbeugel met een lichtgewicht
exoskelet, afgestemde akoestische kamers, 50mm drivers en intuïtieve volumeregeling in het
snoer zorgen voor een haarscherp geluid.
172817

///////////////////////////////

> Dolby Atmos: 360°audio
> Bediening in het snoer
> Licht exoskelet oorschelpontwerp uit
metaal voor meer comfort en stabiliteit
> Verwisselbare oorschelpen en
verwisselbare kabels
> Verwijderbare microfoon met
noise-cancelling
> ‘flip-to-mute’-functie voor gerichte
gameplay

> Dolby Atmos: 360°audio
> Tot 24 uur autonomie
> Ontvangstbereik van 10 m
> Verwijderbare microfoon
met noise-cancelling
180801

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Rig 500 pro Esports Edition
Geniet van een fantastische sound dankzij
een ontworpen metalen exoskelet, afgestemde
akoestische kamers, 50mm-drivers en de RIGaudioregelaar.
> Bediening in het snoer
> Licht exoskelet oorschelpontwerp uit
metaal voor meer comfort en stabiliteit
> Verwisselbare oorschelpen en kabels
> Verwijderbare microfoon met noise-cancelling
> ‘Flip-to-mute’-functie voor gerichte gameplay
172816

Rig 400 & RIG 400 Atmos®
Een lichte, maar duurzame headset met een
helder en krachtig geluid waardoor je sneller
kunt reageren op signalen in de game. Met
de Atmos-versie van de RIG 400 waan je je
midden in de actie

Met de RIG 800HD speel je je
games tot 24 uur aan één stuk met
de grootste concentratie. Dankzij
Dolby Atmos® ervaar je audio die 360°
om je heen beweegt.

> Dolby Atmos: 360°audio (RIG 400 Atmos)
> Bediening in het snoer
> Lichtgewicht, flexibel headsetframe
> Geluidsisolerende oorschelpen
> Verwijderbare microfoon met noise-cancelling
> Hoge-gevoeligheidsdrivers van 40 mm

Dolby
Atmos®
Dolby Atmos creëert een
verbluffende hoofdtelefoonervaring
met adembenemende 360° audio
die je boven en om je heen hoort.
Je zal het gevoel hebben dat je echt
in de actie zit met geluid dat tot
leven komt en lijkt te bewegen in
de driedimensionale ruimte. Het
geritsel van een vijand achter je
rug, de propeller van een helikopter
boven je hoofd en het geschreeuw
van jouw squad om je heen:
nooit eerder werd je zo intensief
in de actie ondergedompeld.

RIG 400 : 159259 / RIG 400 Atmos : 180793
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KLOKKEN

TIK TAK, TIK TAK

nieuw

ACCESSOIRES VAN XAVAX

Zoals het
klokje thuis tikt...
Hama heeft een uitgebreid aanbod aan klokken: van leuke
speelse klokjes Haas en Beer tot de strakke minimalistische
‘Wave’ klokken. Met Hama verlies je de tijd niet uit het oog.

DISPLAY 20 STUKS

Mini alarmklok ‘Haas & Beer’

Tafelklok ‘Golden’
Analoge klok in strak modern
design. Met een uren-, minuten- en
secondenwijzer. Kan staand gebruikt
worden of opgehangen worden.
Diameter 16 cm. Beschikbaar in wit
en munt.
176947

176948

Alarmklokje met tijd- en alarmaanduiding.
Handig voor thuis en onderweg. Deze leuke
display bevat 5 roze haasjes, 5 witte haasjes,
5 bruine beertjes en 5 lichtblauwe beertjes.

Living
together
Het zijn vaak de kleine dingen die de dagelijkse huishoudtaken
eenvoudiger maken. Van een vlijmscherpe messenset waarmee je
vliegensvlug de groenten voor je stoofpotje snijdt. Een thermosmok
die je ook onderweg van je heerlijke koffie laat genieten. Cleaning
accessoires die je toelaten tot in de kleinste hoekjes te poetsen tot
de waterflessen die je helpen je dagelijkse hoeveelheid water te
drinken. Met de accessoires van Xavax wordt het leven een stuk
makkelijker.

176945

Alarmklok ‘Wave’
DISPLAY 12 STUKS

Klok in een blikje
Origineel klokje. Open het blikje en de klok komt
tevoorschijn. Deze display bevat 4 klokjes met hartmotief,
4 klokjes met voetbalmotief en 4 klokjes met katmotief.
Diameter 8,5cm
176946
ADVERTENTIE

Sesam open u.
Open tot 4 poorten vanuit je auto. Dankzij
de Thomson ROC Z907 draadloze universele
afstandsbediening met een bereik tot 40 meter
hoef je nooit meer de regen te trotseren.

Analoge alarmklok in een gebogen
design. Deze moderne klok heeft
achteraan een uitsparing zodat ze
ook aan de muur kan bevestigd
worden. Beschikbaar in turquoise
en zilver. Afmetingen: 16cm x
19,2cm
176959

176960

Wist
je dat...
Xavax bestaat sinds 2006 en startte
met alleen stofzuigerzakken. Door de
jaren heen werden steeds meer
productcategorieën ontwikkeld. Vandaag
biedt Xavax meer dan 800 producten aan
verdeeld over zes categorieën: koffie
& thee, kleine huishoudelijke apparaten,
huishoudelijke artikelen & decoratie,
accessoires voor huishoudelijke apparaten,
verlichting, reiniging & onderhoud.

ROC Z907
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KEUKEN & TAFELACCESSOIRES

nieuw

Smakelijk !
We houden ervan om lekker te eten en te genieten van een
overheerlijke zelfbereide maaltijd met familie of vrienden.
Met het uitgebreide aanbod aan keuken- en tafelaccessoires
van Xavax heb je alle middelen bij de hand om je kookkunsten
ten volle te benutten. Smakelijk!

Keukenweegschaal “Stella”

Ijsblokjesbeker
met tang

Elektronische keukenweegschaal voor
het wegen van ingrediënten met een
gewicht tot 5kg. Zeer nauwkeurig
dankzij sensortechnologie. Schakelt
zichzelf automatisch uit.

Dubbelwandige ijsemmer met
siliconen sluiting in het deksel zodat
je lang van de frisheid van je ijsblokjes
kan genieten.

95319

111477

Ovenbeschermfolie
Bescherm je ovenbodem tegen vervuiling
van bijvoorbeeld druipende kaas of
vleesjus. Deze herbruikbare folie met
Teflon® anti-aanbaklaag is geschikt voor
elke oven en magnetron en is hittebestendig
tot 260°C
111480

Slacentrifuge
Zwier je sla droog in een
handomdraai. Eenvoudig
in gebruik en makkelijk
schoon te maken.
111353
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Keukentimer
“Touch”

Ontpitter

Deze digitale keukentimer zet
je overal stevig vast dankzij de
ingebouwde magneet of de steun.
Hij is eenvoudig te bedienen via
het aanraakscherm.

Voor het snel ontpitten van
kersen en olijven. De ontpitter
bevestig je met een zuignap en
geeft geen kans op letsel dankzij
de verborgen stamper.

95321

111478
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MICROWAVE ACCESSOIRES

nieuw

Easy peasy!
Koken was nog nooit zo makkelijk en tijdsbesparend als met het
uitgebreide aanbod aan microwave-accessoires van Xavax. Zo
grill je razendsnel een stukje vlees of vis met de grillpan voor
in de microgolf. En met de Xavax eierkokers kook je een eitje
zonder het achteraf nog te moeten pellen. Handig toch?

Stoomkoker, 4 l

Pan met deksel, 1,5 l

Stoomkoker voor de magnetron
met drie verdiepingen en deksel.
Voor het gescheiden koken van
groenten, vlees of vis.

Stevige pan met
aluminiumlegering die geschikt is
voor de magnetron. Met siliconen
grepen voor de pan en het deksel.

111485

Grillplaat
Bespaar tijd met deze
grillplaten voor de magnetron
met aluminiumlegering en
siliconen grepen.

111493

Omeletmaker
Even snel een omelet, spiegelei of
gepocheerd eitje maken zonder vet doe je in
een handomdraai met deze omeletmaker.
Open het eitje in de houder, sluit hem af en
zet alles in de microwave. Smakelijk!
111486

111494

Afsluitbare beker
Afsluitbare beker voor
de bereiding van soepen,
sauzen en warme dranken.
Luchtdicht afgesloten door vier
click-veiligheidssloten.

Duo van eierkokers
Kook razendsnel een eitje. Het ei
wordt meteen in de koker gebroken
en hoef je niet meer te pellen: de
eierkoker doet dienst als schil.
111490

111487
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KOOKGEREI

nieuw

En garde!
Te wapen! Xavax presenteert een nieuwe reeks van stijlvolle
accessoires zoals serveerlepels, spatels en handige spaghettilepels.
Met de nieuwe rasp, rasp je alles, van kaas tot chocolade.
En met de ijslepel maak je de lekkerste ijsjes. Het moderne
design in zwart en roestvrijstaal laat je koken in stijl.

Wist
je dat...
Je kunt geraspte kaas in de vriezer bewaren.
Als je het nodig hebt kun je er een stukje
afbrokkelen. Groene groente blijft na het koken
mooi groen als je eerst het water aan de kook
brengt en pas daarna de groente toevoegt.

Spaghettilepel

Serveerlepel

Zeg vaarwel tegen het
geklungel om de juiste
hoeveelheid pasta te
serveren met deze
spaghettilepel. 33,5 cm.

Serveer al jouw maaltijden
met deze handige
serveerlepel. 33 cm.
111424

Groenteschiller
Schuimspaan

Groenten schillen? Dat doe je met de
ergonomische groenteschiller van Xavax in
roestvrij staal. 18 cm.

Haal eenvoudig alle eieren uit
het kokend water met deze
schuimspaan. 35,5 cm.

111432

111428

111425

Pizzasnijder

Spatel
Opscheplepel
Stijlvolle opscheplepel voor
heerlijke tomatensoep.
33,5 cm.
111427
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Met deze praktische spatel wordt
koken kinderspel. 34,5 cm.
111426

Rasp
Kaas en chocolade raspen in
een handomdraai. 22 cm.
111431

IJslepel
Eén, twee of zelfs
drie bollen? De lekkerste
ijsjes maak je met de handige
ijslepel van Xavax in roestvrij
staal. 19 cm.

In 4 stukken? In 6? Of in 8?
Allemaal geen probleem voor
deze stevige pizzasnijder in
roestvrij staal. 22 cm.
111429

111430
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KOFFIE & THEE

Melk, of
een suikertje?
Zalig toch, wakker worden met de geur van vers gezette koffie?
Of ben jij meer een theemens en kan je niet weerstaan aan een hemels
kopje thee in de namiddag? Al dan niet met een wolkje melk...
Met de koffie- en theeaccessoires van Xavax kan je er overal en
op elk moment van genieten.

Koffie, de magische
substantie die ‘laat me
met rust’ verandert in
‘goedemorgen’.

Melkopschuimer
Wil je lekkere schuimende melk
zonder te investeren in een duur
apparaat? Met de handige
melkopschuimer van Xavax maak
je de barista in jezelf wakker.

Melkkan
Deze hoogglans gepolijste
roestvrijstalen melkkan met
een inhoud van 400 ml is
ideaal voor het schuimen of
verhitten van melk.

111106

111166

Bewaardoos - koffielepel
Koffie is op zijn best wanneer hij
wordt gemaakt van vers gemalen
bonen. Deze roestvrijstalen bewaardoos
met een speciaal aromadeksel helpt u de
frisheid en het aroma van koffiebonen te
behouden.
111149 (bewaardoos)

Waterfilterkan
inclusief 2 filters, 2,4l
Capsulehouder
Houder voor 36 Nespresso
capsules in een elegante
verchroomde draadconstructie
voor het overzichtelijk opbergen
en sorteren van de verschillende
koffiecapsules.

Geniet van heerlijk gefilterd water
met deze filterkan. De filter
vermindert kalk, zware metalen
en chloor uit leidingwater.

nieuw

111237

nieuw

111059

Waterfilterpatroon,
per 6 stuks
Deze filter past voor de Xavax waterfilterkan
en voor filterkannen van andere fabrikanten.

Thermosfles - staal
450 ml
Hou je verse koffie de hele dag
warm met deze hoogwaardige
thermosfles met dubbele wand.
111234

111830

111211 (koffielepel)

/ 94 /

/ 95 /

HOME & KITCHEN

HUISHOUDEN

Spik & span

HUISHOUDEN

Grote wasjes,
kleine wasjes

Grote schoonmaak of gewoon de wekelijkse poetsmomenten?
Het maakt niet uit: je houdt alles moeiteloos netjes met de stofzuigeren koelkastaccessoires van Xavax.

Kraakverse lakens op het bed... zalig toch? Xavax heeft een
uitgebreid assortiment aan was- en droogaccessoires.
Bespaar zo energie en tijd voor een makkelijker leven.

nieuw

Steunblad wasmachine en droger
Snel en makkelijk te installeren
universeel tussenstuk voor het veilig
bevestigen van de droger op de
wasmachine. Voor alle apparaten
met een oppervlak van 60 x 60 cm

Vloerborstels
Parket, steen, tapijt of toch laminaat?
Geen enkele ondergrond is ons vreemd.
Xavax heeft een uitgebreid gamma aan
universele vloerborstels. Surf naar
be.hama.com of nl.hama.com voor de
mogelijkheden.

110815

Droogballen wol, 3stuks

Stofzuigerzakken

Koelkastfilter Durafresh

Xavax heeft een uitgebreid gamma
aan stofzuigerzakken voor elke
type stofzuiger. Surf naar
be.hama.com of nl.hama.com
voor een overzicht.

Deze koelkastfilter met dubbele
werking absorbeert ethyleen en houdt
daardoor groenten en fruit vers.
Daarbovenop worden slechte geurtjes
geëlimineerd.

Deze 100% natuurlijke droogballen
gemaakt van schapenwol zorgen voor
aanzienlijk zachtere kleding, zonder
gebruik van wasverzachter. Je was zal
ook sneller droog zijn en dat bespaart
energie en tijd.

111898 Koelkastfilter Durafresh
111899 Vervanging voor koelkastfilter Durafresh

111377
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Anti-slipmat wasmachine
Als je wasmachine vaak van zijn
plaats gaat door trillingen tijdens het
wassen is dit het ideale accessoire.
Deze anti-slipmat vangt de trillingen
op en houdt de wasmachine op zijn
plaats.
111362
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BLUETOOTH SPEAKERS

LEDVERLICHTING

GENTLEMAN

Let there
be light

STIJLVOL, STERK EN SPATWATERDICHT

Verlichting speelt een belangrijke rol bij het creëren van de juiste sfeer in de
woning en is veel meer dan gewoon de kamer van licht voorzien. Het zorgt
ervoor dat we ons goed voelen. Het is dus belangrijk om de juiste lampen
te kiezen. Daarom biedt Xavax meer dan 80 verschillende lampen aan in
verschillende types, vormen en lichtsterktes.

Meer info?
Bezoek onze website

be.hama.com / nl.hama.com

Druppelvorm

Barnsteen

Koelkastlamp

Deze bijzonder energiezuinige
lamp verbruikt slechts 2 Watt.
De speciale leddraden geven
deze lamp de uitstraling van een
gloeilamp met een decoratieve,
glazen druppelvorm.

De speciale leddraden geven
deze lamp de uitstraling van
een gloeilamp. Ze is zeer
decoratief met een lampvorm
in barnsteenontwerp, geeft een
aangenaam warm wit licht en
verbruikt maar 4W.

Deze koelkast- of diepvriesledlamp geeft niet alleen een
aangenaam warm licht. Met
een verbruik van slechts 2
Watt is deze ledgloeilamp heel
energiezuinig.

112558

112550
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112272

Geniet waar en wanneer je maar
wil van je favoriete muziek met de draagbare
Hama Gentleman Bluetooth speakers.
Beschikbaar in 3 formaten.

T H E

S M A R T

S O L U T I O N

FOCUS

MAGAZINE

HAMA FOCUS MAGAZINE HOME & LIVING

NOG MEER INSPIRATIE ?

INTELLIGENT HOME
Hama is helemaal mee.
Ontdek onze slimme speakers,
radio’s, lampen,…

VOLG ONS OP
SOCIAL MEDIA

HIGH END MUSIC
Multiroom, Bluetooth, ANC

URAGE GAMING
By gamers for gamers

HOME
T H E

S M A R T

S O L U T I O N

BE/NL 190258

& LIVING

ALLES OVER ONZE MUURBEUGELS, STANDEN, KABELS, BUREAU-O PLOSSINGEN, XAVAX HUISHOUDACCESSOIRES EN NOG VEEL MEER!

