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als sleutel tot succes! 

2020 zal voor altijd in het collectieve 
geheugen gegrift blijven. Wat de wereld 
beleefde, was ongezien. In een mum van 
tijd moest ons persoonlijk en professioneel 
leven drastisch wijzigen. Maar de mens is 
flexibel! Heel snel hebben wij nieuwe wegen 
gezocht en gevonden om anders te leven, 
te werken en te communiceren. 
 
Deze tweede HAMAG is ontworpen in het 
hart van deze coronaperiode en staat er 
onvermijdelijk in het teken van. Zo hebben 
we het uitgebreid over telewerken en 
gaming: topics die door al het thuisblijven 
enorm aangewakkerd zijn. Uiteraard komen 
ook andere trendy onderwerpen aan bod. 

Ontspan je, blader door dit magazine en 
laat je inspireren! 

Tot binnenkort!
Luc Heyerick

Hama Benelux
Vantegemstraat 1
B-9230 Wetteren
info.benelux@hama.com
BE +32 9 27 26 000
NL +31 85 760 67 70
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VVind je het vreemd om toestellen aan te 
sturen via stembediening? Dan ben je niet 
alleen: minder dan 25 procent van alle 
Europese smartphonegebruikers maakt op 
dit moment gebruik van spraakassistenten 
zoals Google Assistant of Siri. In het vorige 
nummer van Hamag kon je al lezen dat 
dit een heuse groeimarkt is.  Ondertussen 
vind je de slimme assistenten overal. Na 
de smartphones en de slimme speakers, 
volgden televisies en car hifi systemen. Sinds 
kort vind je ze ook in oortjes. Ook wel True 
Wireless oortjes genoemd.  

Waar voor je geld
Het Zweedse Happy Plugs heeft de laatste 
maanden niet stil gezeten. Het zette met de 
Air1 in 2019 al een succesvol True Wireless 
product in de markt. Daar wordt sinds juni 
nog een aantal oortjes aan toegevoegd. 

De Air1 Go wordt het instapmodel. Happy 
Plugs noemt ze zelf ‘Wallet friendly True 
Wireless’. Met een adviesprijs van 49,99 
euro is dat niet gelogen. Ze zijn de ideale 
oplossing voor wie into fashion is maar over 
een beperkt budget beschikt.  
Wat krijg je hiervoor? De Air1 Go komt in een 
leuk doosje waarin je je oortjes kan opladen. 
Het beschikt over een autonomie van elf 
uur. Via de ingebouwde microfoon kan je 
je smartphone bedienen of de slimme 
assistent aansturen. 
 
Ben je sportief? Dan worden 
deze oortjes misschien wel je 
favoriete trainingspartner. Want 
de Air1 Go zijn bestand tegen zweet 
zodat je ze ook kan gebruiken tijdens je 
favoriete work-out. Tot slot beschikken ze 
over veertien ‘touch-commando’s, die je het >>

makkelijk moeten maken om de oortjes te 
bedienen. 

Upgrade
De Air1 Plus wordt het nieuwe ‘flagship 
product’ van de Happy Plugs True Wireless 
reeks. Net zoals de Air1 Go, is de Air1 Plus 
bestand tegen zweet zodat je ze ook kunt 
gebruiken tijdens het sporten. Met een 

Ze kwamen sinds 2019 met mondjesmaat in de winkels te liggen.  
Ondertussen zijn ze niet meer weg te denken. De oortjes die - behalve muziek  

afspelen - ook stemcommando’s kunnen aannemen via slimme assistenten zoals  
Google Assistant en Siri. Het tijdperk van de ‘Hearables’, is aangebroken.  

Ben jij er klaar voor?

HET T IJDPERK VAN DE SLIMME

Happy Plugs Air1 Plus
Beschikbaar als earbud of in-ear. 
Verkrijgbaar in 5 kleuren:  
Black, White, Gold, Pink Gold, 
White Marble. 
Ref. 192064 tot 192073

Happy Plugs Air1 Go
Beschikbaar in White, Black,  
Nude, Peach & Mint  
Ref. 192059/60/61/62/63
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Hama Libero Buds 
Ref. 177064/65/66

Urbanears Luma
Ref. 191859/60/61,  
192126 & 192587

Happy Plugs Air1 Family Display.
Ref. 192700/701/730

Hama Style 
Ref. 177057

Thomson WEAR8500BT
Ref. 132648

Wil je meer weten over onze hearables? Neem contact op met 
je salescontact of surf naar be.hama.com of nl.hama.com 
(sommige producten zijn enkel zichtbaar na login).

Hip en trendy
Urbanears, dat andere Zweedse merk van 
kwalitatieve en hippe headsets en speakers, 
lanceert de Urbanears Luma. Deze IPX4 
waterbestendige, True Wireless ‘earbuds’, 
komen in vijf leuke kleuren: Charcoal Black, 
Teal Green, Ultra Violet, Dusty White en True 
Maroon. Ze zitten telkens in een bijpassend 
laad- en opbergdoosje dat je via USB-C of 
draadloos kan opladen. Van zodra je ze uit 

dit doosje haalt, pairen ze automatisch. 
En met een snelle tik activeer je 

de stembediening. De Luma 
beschikt over twee microfoons 
met ‘noise reduction’-
technologie per oortje, wat 

zorgt voor een kristalhelder 
geluid. Zelfs in omgevingen met 
veel lawaai. Je wil natuurlijk dat je 
hearables zo lang mogelijk meegaan. 

Hierbij helpen de innovatieve ‘wear detect’ 
sensoren. Ze merken het als je de oortjes 
niet draagt, waarna ze meteen in pauze-
modus gaan. Dat scheelt meteen een stuk 
op de levensduur van je batterij. De 25 uren 
volledige autonomie zorgen ervoor dat je ze 
overal mee naartoe kan nemen.
Hou je meer van in-ear oortjes? Dan zijn de 
Urbanears Alby True Wireless oortjes, de 
perfecte keuze. Ze hebben een autonomie 
tot 15u. En ze zijn net zoals de Luma IPX4 
waterbestendig en in dezelfde kleuren 
verkrijgbaar. De drie meegeleverde silicone 
‘ear-tips’ zorgen voor een aangename 
pasvorm.

Het stoerdere werk komt van Plantronics. 
De BackBeat PRO 5100 zijn zwart met een 
gouden spiegeleffect en bieden een geluid 
dat je doet likkebaarden. Maximaal 6,5 uur 
gebruikstijd bij één keer opladen, plus een 
slank laad- en opbergdoosje dat voor 13 uur 
extra luistertijd zorgt. Als het écht nodig 
is, kun je ze gedurende 10 minuten even 
snel opladen voor één uur gebruikstijd. De 
oordopjes worden automatisch ingeschakeld 
en gekoppeld met je smartphone.

Er is heel wat te beleven in ‘Hearable-land’, 
een groeimarkt die voor veel plezier en omzet  
zal zorgen de komende maanden en jaren.

Urbanears Alby
Ref. 191854 tot 
191858

Plantronics  
Backbeat Pro 5100
Ref. 187163

autonomie van maar liefst veertig uur, is 
dit een hele mooie upgrade ten opzichte van 
de Air1 oortjes. 

De Air1 Plus klinkt glashelder. Hiervoor 
zorgt de Qualcomm® cvc™ noise 
cancellation technology. CVC staat voor 
Clear Voice Capture. Het zorgt ervoor dat 
omgevingsgeluiden tot een minimum herleid 
worden zodat je geluidservaring optimaal 
is.  In combinatie met de Qualcomm® 
APT-X technologie en twee ingebouwde 
microfoons zorgt het voor een fantastische 
geluidservaring.
De stijlvolle laad- en opbergbox met 
USB-C-aansluiting, laat toe deze oortjes 
razendsnel op te laden. Bovendien komt 
de Air1 Plus in twee versies: de klassieke 
earbuds en een in-ear variant. De Zweden 
leveren ook leuke displays voor een optimale 
winkelpresentatie.

Goed en betaalbaar
Ben je op zoek naar een betaalbaar 
alternatief? Dan heeft Hama enkele leuke 
stembediende mogelijkheden. De Hama 
‘LiberoBuds’ bieden met hun autonomie van 
veertien uur, handige laad- en opbergbox 
en strak design een waardig alternatief. Met 
een adviesprijs van 39,99 euro krijg je meer 
dan waar voor je geld. Ze zijn verkrijgbaar in 
zwart, wit en blauw. 
Heb je het liever wat strakker dan ga je voor 
de Hama ‘Style’. De Style komt enkel in 
zwart, heeft een autonomie van maar liefst 
20u en laadt op in slechts 2u. Het stijlvolle 
laad/opbergdoosje in glanzend zwart maakt 
het helemaal af.

Muurvast
Sporters die het net iets extremer aan de 
dag leggen, kunnen rekenen op de Thomson 
WEAR8500BT True Wireless sportoortjes 
met stembediening. Doordat ze over je 
oorschelp schuiven, blijven ze goed zitten. 
Ideaal dus als je er stevig tegenaan wil gaan. 
Met een standby-tijd van - jawel je leest het 
goed - 265 dagen kan je ze ook na een lange 
inactiviteit gewoon terug gebruiken. Ze laden 
volledig op in anderhalf uur en hebben een 
speeltijd van meer dan zes uur. Niks houdt 
je dus tegen om ze te gebruiken tijdens die 
marathon waar je al maanden voor trainde.  



H
OFFICE
AT HOME
De snelle verspreiding van het coronavirus zorgde voor een kolossale revolutie in de 
bedrijfswereld. Telewerken werd opeens de norm en privéruimtes moesten in een 
mum van tijd omgebouwd worden tot volwaardige kantoren. Bij het installeren van 
zo’n werkplek zijn ergonomie, hygiëne, power en efficiëntie niet onbelangrijk. Ontdek 
in dit artikel de geknipte Hama-accessoires voor een comfortabele office at home.

Europeanen 
brengen 
gemiddeld 7 tot 
9 uur per dag door 
aan hun bureau.

9

Hama Inductielader 
“FC10S” 
Ref. 183346

Hama muispad “Wireless  Charging” 
Ref. 54772

Hama Led bureaulamp “SL 60” 
Ref. 112299

Hama USB-tafelventilator 
“Metall” 

Ref. 12160

Hama Ergonomische muismat 
Ref. 54779

Hama Verticale ergonomische muis 
Ref. 182699 (rechtshandigen) - 182697 (linkshandigen)

helpt u deze ergonomisch correcte houding 
van de elleboog te behouden en voorkomt 
overbelasting en pijn in de pols en schouders. 
 
Polsklachten kunnen bovendien ook 
ontstaan als je te veel naar voren leunt 
met het bovenlichaam. Er komt druk op 
de polsen, spieren rond het polsgewricht 
spannen aan en er ontstaat druk op de 
pezen. De oplossing hiervoor is de Hama 
ergonomische muismat. Zijn memory foam 
past zich perfect aan de vorm van uw pols 
aan tijdens het gebruik. Bye bye pijnlijke 
polsen! 

T H E   S M A R T   S O L U T I O N

Heel wat Europeanen brengen gemiddeld 
zeven tot negen uur per dag door aan hun 
bureau. Op lange termijn zorgt een gebrek 
aan beweging, slechte houding en spanning 
voor schade aan het musculoskeletaal 
systeem. Absoluut te vermijden dus! 

Klachten vermijden 
Een klassiek gevolg van een verkeerde 
houding bij telewerken is pijn in je pols. Dit 
probleem komt vaak voor bij werknemers 
die lange tijd doorbrengen voor een 
computerscherm. Vooral een verkeerd 
gebruik van toetsenbord- en muis kan deze 
vervelende polsklachten veroorzaken.  
Bij een goeie houding is het van belang dat 
je elleboog dicht naast je zij is geplaatst. 
Hoe hoger je de elleboog optilt, des te 
meer spanning in de schouder. De Hama 
draadloze verticale ergonomische muis 

Naast de houding is verlichting ook 
doorslaggevend. De juiste bureaulamp 
heeft niet alleen een effect op het 
gezichtsvermogen, maar bevordert 
de aandacht en het comfort én heeft 
een gunstig effect op het welzijn en 
energieniveau. De Hama Led bureaulamp 
SL65 heeft met zijn 4 verschillende 
kleurtemperaturen (lees-, werk-, rust- en 
slaapmodus) en 5 helderheidsstanden alle 
flexibiliteit die je nodig hebt. Bovendien is 
de geïntegreerde Bluetoothspeaker een 
extra troef.

Power 
Dit brengt ons naadloos bij een tweede 
belangrijk facet van een home office. Bij 
telewerken is jouw smartphone de enige 
tool voor alle telefonische communicatie. 
De eindeloze stroom van meldingen, 
dringende mailtjes en intense 
telefoongesprekken zorgen snel voor een 
lege batterij. Een handige powersupply 
is dan geen overbodige luxe. Plaats 
bijvoorbeeld jouw smartphone op het 
rubberen antislip laadoppervlak en de Hama 
inductielader “FC10S” doet de rest. 
 
Ook de nieuwe Hama muispad “Wireless 
Charging” gaat naadloos op in de strakke 
vormgeving van een clean desk. Leg je 
smartphone gewoon naast je neer en de 
inductiemuismat zorgt voor extra power. 
Handig toch? >>
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Wil je meer weten over alle bureau-accessoires van Hama? 
Surf dan naar onze website: be.hama.com of nl.hama.com.

1. Plaats de camera frontaal en op - of iets boven 
- ooghoogte. Als de camera onder ooghoogte 
staat, is dat vaak minder flatterend (dubbele kin- 
& neusgateneffect). Hama biedt oplossingen om 
de hoogte gemakkelijk aan te passen (ref. 53059 / 
53073 / 95828).

2. Zorg dat licht niet van achter jou komt, anders 
heb je tegenlicht en ben je niet te goed te zien. Als 
het niet anders kan, probeer dan een andere lamp 
voor en aan de zijkant van je gezicht te plaatsen. 
Natuurlijk licht en licht van de voor- of zijkant 
werken het best.

3. Let op de achtergrond en zorg dat alles 
opgeruimd is. Vermijd virtuele achtergronden. 
Deze komen onpersoonlijk over, geven de 
indruk dat je iets te verbergen hebt en zijn snel 
vermoeiend. Daarbij hebben ze als neveneffect dat 
de contouren van je gezicht vervagen als je niet 
frontaal kijkt.

4. Draag verzorgde kledij en vermijd patronen of 
strepen: die kunnen afleiden op camera. Fel wit of 
heel donker zwart kan de helderheidsinstellingen 
van je camera in de war brengen en er voor zorgen 
dat je niet goed in beeld komt.

VIER PRAKTISCHE TIPS VOOR

VIDEOCALLS
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Hama 12-in-1-USB-C-dockingstation 
Ref. 135761

Hama 7-in-1-USB-C-dockingstation 
Ref. 135764

Hama 
perslucht-

reiniger 
Ref. 84417

Hama Beeldscherm 
reinigingsdoekjes 
Ref. 113806

Een USB-C-
dockingstation 
is onmisbaar 
als je extra 
aansluitingen 
nodig hebt.

Efficiëntie 
De ontwikkeling van USB-C zorgde voor 
een flinke ommezwaai in de wereld van 
technologie. Eindelijk is er maar één stekker 
nodig voor verschillende aansluitingen. 
Geen tientallen uiteenlopende kabels meer, 
waarvan je vaak niet meer wist waar ze voor 
bedoeld waren. 
Anno 2020 vind je in de winkels meestal 
enkel gloednieuwe, elegante en ultraslanke 
notebooks met een USB-C-aansluiting. De 
keerzijde van de medaille: veel poorten zijn 
er niet te bespeuren. De grote vraag is: wat 
doe je dan met de aansluitingen voor een 
tweede scherm, beamer, headset, muis, 
externe SSD-schijf, SD-kaart, enzovoort?

De nieuwe lijn USB-C-dockingstations (de 
12-in-1, de 9-in-1 en de 7-in-1) van Hama zijn 
onmisbaar als je extra aansluitingen nodig 
hebt! Deze hubs zijn de centrale interface 
naar je printer, monitor, muis, toetsenbord, 
internet,... en alles wat je nog meer wil 
aansluiten. Met de desk stand functie voor 

een notebook, tablet of smartphone blijft 
het bureau netjes en overzichtelijk terwijl de 
elegante metalen behuizing net dat tikkeltje 
extra stijl toevoegt.

Hygiëne 
Niets is storender dan een vuile werkplek. 
Het grondig reinigen van de home 
office is dan ook een must. De Hama 
persluchtreiniger blaast in no time alle 
stofjes weg tussen de toetsen van het 
toetsenbord. De Hama beeldscherm 
reinigingsdoekjes zorgen er op hun beurt 
voor dat belangrijke cijfers in de Excel-sheet 
leesbaar blijven!

Hama PC office headset 
Ref. 139926

Hama 9-in-1-USB-C-dockingstation 
Ref. 135765



+ Antibacterieel(*)

+ Optimale helderheid
+ Superieure bescherming
+ Krasbestendig

Elke cm2 van je smartphonescherm bevat 
ruim 25.000 bacteriën. Kies daarom 
voor een Microbe-X antibacteriële 
screenprotector (technologie op basis van 
zilverionen).

(*) Remt de groei van microben, geurveroorzakende bacteriën en 
schimmels op het oppervlak van het product. 99,9% sterilisatie-effect.

Nieuw

Bescherm je scherm 
met een microbe-X
antibacteriële 
screenprotector

Weetjes, feitjes en niet te missen gebeurtenissen. Heet van de naald.

Prijsbeest
De Hama DIR 3300 viel in de prijzen! Deze 
hybride radio (ref. 54228/230) ontving de 
Audiovision Award voor toestel van het 
jaar 2020 in de categorie radio’s boven 
200 euro. Dik verdiend als je het ons 
vraagt. Deze topper combineert dan ook 
een kristalheldere sound en uitgebreide 
features met een hedendaags design.

Boetes vermijden
Fietsen met een smartphone in de hand 
is een overtreding. In België krijg je 
€116 boete, in Nederland €95. Zit de 
smartphone in een houder, dan is er niets 
aan de hand. Je hoeft niet ver te zoeken: 
Hama biedt perfecte oplossingen! De 
universele fietshouder (ref. 178251) is 
bijvoorbeeld een absolute topper.

Vijf sterren 
De Geneva Touring S+ 
krijgt een perfecte score van 
hifitest.de: “Voortreffelijk 
vakmanschap, tijdloos design 
en een krachtig geluid maken 
de Touring S+ FM/DAB+ radio 
tot een exclusieve muzikale 
metgezel in alle situaties.”

Minder wasmiddel dankzij de 
Xavax ‘Power Pearls’
De bewegende microbolletjes in de 
ecologische wasbal van Xavax (ref. 
110226) zorgen voor meer schuim in 
de wastrommel. Zo wordt tot 75% 
minder wasmiddel gebruikt voor 
hetzelfde schone resultaat. Op die 
manier komen er minder chemische 
producten in het water. Ecologisch 
én goedkoper dus!

Opletten geblazen! 
Het CE-keurmerk (boven) bewijst dat het product 
voldoet aan de Europese kwaliteitsnormen. Op 
sommige, meestal goedkopere, producten staat 
een Chinees CE-label (onder), wat ‘Chinese Export’ 
betekent. Dit logo is niet officieel erkend en geeft 
geen garantie op kwaliteit.

FEITJES

CE-keurmerk

Chinese Export
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SPAAR HET MILIEU MET ONZE NIEUWE

Sinds 1 april 2020 gelden overal in de Europese Unie nieuwe richtlijnen voor het 
stroomverbruik van laadapparaten (EUP guidelines 278/2009). Kort samengevat: 
alle nieuwe laadoplossingen moeten minder stroom verbruiken. Hama volgt deze 
richtlijnen en vernieuwde zijn volledige line-up met 15 ecologische laders die 
moeiteloos voldoen aan deze nieuwe energienormen. 

Eén van de gevolgen van de lockdown was 
de toename van het telewerken. Om thuis 
optimaal te kunnen werken, heb je natuurlijk 
de juiste apparatuur nodig. Denk maar aan 
een laptop, smartphone, tablet,... Deze 
moeten uiteraard ook van stroom voorzien 
worden! 

Maar wat als je te laat merkt dat je de 
oplader van je laptop op het werk bent 
vergeten, of dat je huisgenoot de oplader 
van je smartphone heeft geclaimd? Dan is 
het misschien handig om te investeren in een 
tweede oplader! Zo ben je altijd en overal 
verzekerd dat je toestel opgeladen is. Maar is 
dat allemaal wel zo milieuvriendelijk?...

Bespaar efficiënt energie
Waar je ook werkt, je moet tegenwoordig 
altijd je persoonlijke CO²-uitstoot in de 
gaten houden. Aangezien de nieuwe 

ECOLOGISCHE ECOLOGISCHE 
VERPAKKING

laadapparaten van Hama (ref. 200001 tot 
200015) voldoen aan de EUP-richtlijn - ook 
wel bekend als de ecodesignrichtlijn - hoef 
je je geen zorgen meer te maken over je 
reservelader. Het doel van deze EUP-richtlijn 
is om 500.000 ton CO² te besparen door 
gebruik te maken van zuinigere externe 
voedingen. Onze laders verbruiken minder 
energie, zijn milieuvriendelijker, garanderen 
een hoger rendement en hebben bijna 
geen stroomverbruik wanneer ze niet in 
gebruik zijn. Wie had gedacht dat je op zo’n 
eenvoudige manier je CO²-balans groen kon 
houden?

Design in zakformaat
Zeg “Vaarwel en tot nooit meer!” tegen 
lelijke, onhandige reserveladers. De 
compacte en elegante laders van Hama 
kregen allemaal een nieuw en modern 
design, afgewerkt met glanzende en matte 
details. Zo bespaar je niet alleen energie, 
maar heb je ook nog eens een stijlvol 
accessoire bij de hand dat past in elke 
draagtas of laptophoes.

USB-C voor iedereen
Een deel van onze laders is voorzien van 
een USB-C-connector. Is je laptop volledig 
opgeladen? Dan kan je met deze universele 
laders ook je andere toestellen met USB-C-
poort (smartphone, tablet of powerbank) 
van stroom voorzien. Deze laders zijn dus 
enorm veelzijdig en laden tal van apparaten 
in een mum van tijd op. Daarnaast hebben 
we ook enkele laders waarmee je jouw 
laptop in de auto kan opladen via de 12 volt-
aansluiting. De geïntegreerde IC herkent 
het aangesloten apparaat en kan zo optimaal 
en efficiënt laden. Op deze manier krijgt je 
toestel altijd precies de optimale hoeveelheid 
energie. Dankzij de Power Delivery (PD) 
wordt deze energie niet alleen efficiënt, maar 
ook razendsnel overgedragen. Jouw toestel 
laadt veel sneller dan met een conventionele 
USB-verbinding. Zo ben je in een mum van 
tijd weer klaar voor de strijd!

Altijd prijs
Bij onze universele laptopladers worden er 
telkens zeven adapters meegeleverd die 
passen op de meest voorkomende laptops. 

Maar heb je net een nieuwe lader gekocht 
en merk je dat hij toch niet op jouw laptop 
past? Geen probleem! Hiervoor kan je 
rekenen op de adapter service van Hama. 
Bij elke universele notebookadapter zit een 
QR-code waarmee je gratis voor elke laptop 
(uitgezonderd Apple-toestellen) de juiste 
adapter kan bestellen. Simpelweg scannen 
en de passende adapter wordt binnen enkele 
dagen naar je opgestuurd!

Uniformiteit
Niet alleen onze eco line producten kregen 
een flinke upgrade, maar ook de packaging 
kreeg een make-over. Alle producten worden 
gepresenteerd in een uniforme, ecologische, 
kartonnen verpakking met daarop handige 
informatie voor de consument. 

Hama Power-Box: Universeel USB-C-oplaadstation (PD)
Ref. 200011

Onze nieuwe, ecologische verpakkingen zijn 
gemaakt uit 100% karton (zowel gerecycleerd 
als nieuw). Daardoor mogen we nu het 
geregistreerde FSC-keurmerklogo op onze 
verpakkingen zetten! FSC streeft naar een 
duurzaam bosbeheer wereldwijd, volgens strikte 
sociale, ecologische en economische criteria. 
Kortom, Hama maakt al een mooie stap naar een 
milieuvriendelijkere wereld!

Maar wat kan je nu allemaal terugvinden op onze 
nieuwe verpakking?
• Duidelijke afbeeldingen en merkvermelding 

van de inbegrepen adapters aan de voor- en 
zijkant

• Een QR-code voor de aanvraag van een 
andere adapter

• Het totale aantal in- en output voltage en 
wattage

• Positieve testresultaten

Wil je meer weten over alle eco line laders 
van Hama? Surf dan naar onze website: 
be.hama.com of nl.hama.com.

Hama universele notebook-netadapter
Ref. 200001

ECO LINE
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H
Tobias Ekman is al vanaf bij het prille begin van Happy Plugs in 2011 
present. Hij was nooit het uithangbord, maar speelde vanuit de coulissen een 
belangrijke rol in de evolutie van het merk. Nu is hij full time CEO en wisten 
we hem te strikken voor een telefonisch interview. 

Hoe is het voor jou allemaal begonnen?
Tobias: Het begon toen ik Andreas Vural leerde 
kennen via gemeenschappelijke vrienden. Hij is 
een ondernemer pur sang. In die tijd was ik vice-
president van Live Nation, een concertpromotor. 
Muziek was dus een gemeenschappelijke passie.
Andreas is de belangrijkste oprichter en 
Happy Plugs is zijn idee. Hij wilde kleurrijke 
hoofdtelefoons produceren met een fashion 
insteek. Op die manier creëerde hij iets wat toen 
nog niet bestond: mode in tech. 

In die tijd waren er enkel zwarte en witte 
headphones te vinden. Het is moeilijk om je dat 
voor te stellen, want nu is er overal kleur. 
We wilden voornamelijk vrouwen aanspreken: er 
was namelijk niets te vinden voor een vrouwelijk 
publiek. We wilden dat gat in de markt vullen en 
kleur in de wereld van de headset brengen. 

Andreas vertelde me zijn idee. Ik kwam aan 
boord als investeerder en zat in het bestuur. ’s 
Avonds, tijdens weekends en in mijn vrije tijd 
werkte ik mee aan Happy Plugs. Ik had eigenlijk 
2 jobs in die periode. Toen begon de verkoop te 
groeien in Zweden. Hama Benelux was ook één 

>>

TOBIAS EKMAN - CEO VAN

HAPPY 
PLUGS

van de eersten die het merk omarmde en ook 
de verkoop begon te stijgen. We ontwikkelden 
een ongelooflijke samenwerking met de 
Benelux. Meer en meer landen wilden Happy 
Plugs. We groeiden jaar na jaar. We begonnen 
naast headsets ook cases, kabels en speakers te 
produceren. En we gebruikten steeds dezelfde 
strategie: kleurrijke producten. De organisatie 
werd groter en internationaler en de vestiging in 
Zweden bleef groeien met nieuwe afdelingen. 

Ondertussen zat ik ook al 5 jaar in Los Angeles 
met Live Nation. Maar in juni 2019 verliet ik Live 
Nation. Mijn familie en ik verhuisden terug naar 
Zweden en ik nam de taak van FCO van Happy 
Plugs op. En zo leiden we het bedrijf sindsdien 
samen. 
 
Happy Plugs was een innovatief idee in 2011. 
Jullie waren uniek in kleurrijke headsets, kabels, 
etc. Maar de concurrentie heeft niet stilgezeten. 
Hoe onderscheidt Happy Plugs zich vandaag op 
de markt?
Tobias: Onze doelgroep is dezelfde gebleven: 
we focussen op de vrouwelijke consument. Maar 
- en dat is belangrijk -, we zijn een unisex merk. 

Ongeveer 60% van onze klanten zijn vrouwen. 
40% zijn mannen. We zijn dus niet een puur 
vrouwelijk merk, maar we ontwerpen wel met 
vrouwen als doelgroep. 

In de beginjaren waren opvallende kleuren 
het enige waarin we ons onderscheidden. Nu 
kijken we breder, naar alle modetrends. Vorig 
jaar produceerden we hoofdtelefoons met 
luipaardmotief, marmer-design, verschillende 
patronen,… Op die manier blijven we de 
concurrentie steeds een stapje voor.  
We werken ook nauw samen met modemerken 
zoals Yves Saint Laurent. Zij zijn een van de meest 
gerenommeerde modemerken ter wereld en 
Happy Plugs maakt hun hoofdtelefoons. 
Je moet natuurlijk ook goed staan qua 
prijszetting. We willen betaalbare luxe zijn. We 
creëren een luxe-gevoel bij onze producten, maar 
ze moeten betaalbaar blijven. 

In verpakking onderscheiden we ons ook. We 
hebben veel geïnvesteerd in de packaging van 
onze producten en wonnen er awards voor. We 
zouden de verpakking veel goedkoper kunnen 
maken, maar net door de unieke look vallen we op 
in de winkelrekken.

Ten slotte volgen we ook de technologietrends. 
Het laatste anderhalf jaar, is die trend True 
Wireless. We hebben ongelooflijk veel succes 
met onze Air 1. Daar bouwen we dan verder op 
met varianten in verschillende prijsklassen die we 
binnenkort de wereld gaan insturen.

De Air 1 staat op een hoger niveau qua 
technologie, in vergelijking met vorige Happy 
Plugs-producten. Hoe hebben jullie die uitdaging 
getackeld?
Het was inderdaad een stap vooruit. Het is meer 
technologie-gericht. Headsets, vandaag de dag, 
vereisen meer knowhow en specifieke skills. Je 
kan niet gewoon een bedrade headset nemen 
en daar iets op printen. Het is veel technischer. 
Je hebt mensen nodig die de True Wireless-
technologie echt in de vingers hebben. En wij 
hebben al jarenlang zo’n team. Vele jaren geleden 
produceerden we met “Yevo” al een eerste True 
Wireless-project. We waren toen heel erg vroeg. 
Iets te vroeg eigenlijk, want de markt was er nog 
niet klaar voor. Maar daardoor hebben we al jaren 
kennis over True Wireless en konden we vanaf het 
begin de Air 1 aanbieden.  
Met deze snelle overgang van wired naar 

Air1, Gold 
Ref. 186767



draadloos, komen we weer terug naar waar we 
eigenlijk begonnen zijn: de headsets. We focussen 
niet meer op cases, kabels en luidsprekers omdat 
we heel goed zijn in het maken van hele goede 
hoofdtelefoons. We moeten ons concentreren op 
waar we vooruitstrevend en succesvol zijn. 

We zijn een groot bedrijf maar we zijn niet 
gigantisch. We proberen om meer te doen met 
minder als het over producten en assortimenten 
gaat. Dat betekent focussen.

En dat is de richting voor de toekomst? Een 
volledige focus op headsets?
Tobias: Dat klopt. We willen de deur nooit 
helemaal sluiten voor andere productcategorieën. 
We zien onszelf als een labo. We proberen graag 
nieuwe dingen. Maar als je kijkt naar de vraag naar 
True Wireless en hoe die vandaag is, dan zie je 
een gigantische, wereldwijde markt en een enorm 
hoge vraag. En wij staan juist gepositioneerd om 
daarop te kunnen inspelen. 
We zijn ons True Wireless-assortiment aan het 
uitbreiden naar meer verschillende prijsklassen. Er 
komt een instapmodel op de markt. En er komen 
meer modellen op de markt die iets duurder 
gaan zijn dan de Air1. We gaan onze portfolio 
organiseren naar “good, better, best”-model. 

Dus Happy Plugs gaat all-in op True Wireless?
Tobias: Inderdaad, want dat is waar de vraag is. 
Dus volgen we die. Het is belangrijk dat we denken 
in verschillende prijscategorieën zodat we ons niet 
vastzetten op één doelgroep. Dat is nu onze focus 
en we zien wel waar de markt ons de komende 
jaren heen brengt. Hoofdtelefoons zijn een deel 
van het alledaagse leven geworden. Vandaag 
vind je nauwelijks mensen die er geen hebben. 
De meeste consumenten hebben er zelfs meer 
dan één. Daarom willen we ook hoofdtelefoons 

aanbieden voor verschillende omstandigheden: 
een headset voor onderweg, een set om thuis naar 
muziek te luisteren en een paar die er goed uitzien 
en die ik draag als ik iets chiquer gekleed ga. 

We zijn geen groot, 
log bedrijf en kunnen 
heel snel schakelen.

De succesvolle  Air 1

Zoals je zegt, de wereld verandert snel. Maar 
als je zegt dat Happy Plugs 6 tot 8 maanden 
vooruitkijkt, dan betekent dat dat jullie heel snel 
kunnen reageren?
Tobias: Dat is inderdaad de schoonheid van een 
klein, ondernemend bedrijf. We zijn enorm snel. 
Iedereen die bij Happy Plugs werkt, houdt de 
vinger aan de pols. We zijn geen groot log bedrijf 
en kunnen snel schakelen. We kunnen in slechts 
één dag belangrijke beslissingen nemen en 
knopen doorhakken. 
 
We hebben een prachtig design-team, een 
fantastisch productie-team,… maar het zijn 
allemaal kleinere teams die we snel bij elkaar 
kunnen krijgen om te zoeken naar nieuwe ideeën 
en die meteen uit te voeren. 
Dat heb je nodig. Als je nu aan iets begint te 
werken, dan zie je het resultaat pas over een 
jaar en kan de markt er alweer helemaal anders 
uitzien. Je moet de markt op de voet volgen en 
enorm snel kunnen leveren wat die markt vraagt. 
Snelheid is dus cruciaal. 
 
Dan willen we u zeker niet langer ophouden, 
meneer Ekman. Bedankt voor uw tijd!

1. SanDisk MP3-speler Clip Sport Plus 16GB (173390)   2. Urbanears Plattan 2 Bluetooth, Icon Blue (190942)   3. Plantronics 
BackBeat FIT 2100 (172980)   4. Hama LiberoBuds True Wireless (177065)   5. Hama Zaklamp FL-70 (123198)   6. Xavax 

Thermosbeker “Everyday” 400 ml (111224)   7. Hama Booklet Guard Pro voor Samsung Galaxy A21s (188738 )   8. Marshall 
Stockwell II - Indigo (191998)   9. Hama Grip-beschermhoes voor Dualshock 4 van de PS4/SLIM/PRO (54489) 

1.

8.

3.

5.

2. 4.

9.

6.

Classic Blue werd verkozen tot Color of the Year 2020. Ontdek hier 
een tijdloze selectie donkerblauwe producten uit ons assortiment.

7.



GGames zoals Fortnite en Minecraft hebben 
hun plaats veroverd in de populaire 
cultuur en zijn geen obscure referenties 
meer. Gaming culture valt zelfs niet meer 
te ontwijken: je hebt het afgelopen jaar 
bijvoorbeeld zeker iemand “The Floss” 
(een move uit Fornite) zien dansen. Of 
“The Witcher” gezien op Netflix (een serie 
gebaseerd op de gelijknamige game). Gaming 
is dan ook enorm populair: 25% van de 
bevolking speelt dagelijks een spelletje. 
Daarvan is het een kwart dat ‘s avonds 
neerploft op de bureaustoel, de computer 
opstart en hun favoriete game begint. Die 
groep zijn de pc gamers, een omvangrijke 
hap uit de diverse groep die onder de noemer 
gamers vallen. 

Streaming
Dagelijks surfen miljoenen mensen naar 
YouTube en Twitch om professionele en 
bekende gamers aan het werk te zien. Net 
zoals een voetbalfan naar een match of 
samenvatting kijkt, toont Twitch live gamers 
terwijl ze aan het spelen zijn en kijkers weten 
te boeien met hun speeltalent. Wie dat talent 
ontbreekt, kan nog altijd kijkers lokken 
door zijn spel gevat te becommentariëren. 
Streaming-fenomenen zoals Ninja en 
PewDiePie wisten zo tientallen miljoenen 
volgers te verleiden. Daarnaast streamen 
vele ‘hobbygamers’ hun games gewoon voor 
het plezier en het sociale aspect.
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Hand in hand met de populariteit van 
streaming, groeide e-sports uit tot een 
massafenomeen. Er worden toernooien 
georganiseerd waar miljoenen mensen naar 
kijken en waar de winnaar met gigantische 
prijzenpotten gaat lopen. In 2020 zou 
de omzet van e-sports zelfs boven het 
miljard uitkomen. In dat jaar zouden de 
e-sportsliefhebbers met 286 miljoen zijn, 
met daar nog eens 303 miljoen occasionele 
gamers erbovenop. In de internationale 
scene van de e-sports loopt er trouwens 
een Belgische in de kijker: Eefje “Sjokz” 
Depoortere is een van de meest populaire 
presentatrices op de e-sports-events.

De gamer thuis
Het is duidelijk: pc gaming leeft. Het is 
een bruisende markt waar je met de juiste 
producten enorm kan scoren. Voor de 
streamer bijvoorbeeld is een HD webcam 
onontbeerlijk. Maar uRage biedt ook handige 
microfoons die perfect afgestemd zijn op 
het streamen tijdens het gamen. Het zijn 
kwalitatieve microfoons die je tijdens het 
gamen handig op je bureau kan plaatsen. 

NEXT LEVEL

Lang geleden, in de jaren ‘80, was gaming nog een nichemarkt. Anno 2020 is deze 
markt meer waard dan televisie en muziek bij elkaar: maar liefst 150 miljard! In die 

markt is pc gaming steeds een blijver geweest naast de PlayStation, Xbox of Nintendo-
consoles. Dankzij de gigantische groei van Twitch en e-sports is de pc op dit ogenblik 

het populairste toestel om “zwaardere” games op te spelen.

uRage streaming microfoon 
“Stream 800 HD Studio” 

Ref. 186020

uRage “WebCam HD Essential” 
Ref. 186005

>>
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Eefje “Sjokz” Depoortere
Fortnite e-sports tornooi met  
een massa toeschouwers 
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De juiste accessoires 
Ook de niet-streamende gamer heeft 
behoefte aan de juiste accessoires. Een 
gaming muis is daarbij een essentieel 
onderdeel. Zo’n muis is voorzien van meer 
knoppen en laat je toe om razendsnel 
met het juiste wapen de tegenstander te 
verslaan. 
Door de instelbare gevoeligheid van de 
muis wissel je bovendien razendsnel van 
snelle, bruuske bewegingen naar haarfijne 
precisie. De meer geavanceerde gaming muis 
kun je zelfs helemaal naar jouw hand zetten 
met vervangbare of instelbare onderdelen. 
Zo kun je soms zelfs de gewichtsverdeling 
aanpassen, de lengte van de muis 
veranderen, of de behuizing en knoppen 
wijzigen.

Als je het volledige speelveld wil bespelen, 
dan mag je natuurlijk niet te snel tegen de 
rand van je muismat aanbotsen. Daarom 
ontwikkelde uRage nu gigantische 
gaming muismatten waar je niet op 
een armbeweging meer of minder moet 
kijken. De muismat ligt gewoon onder 
je toetsenbord. Het stoffen oppervlak 
zorgt ervoor dat alle bewegingen heel 

precies geregistreerd kunnen worden. 
De rechterkant van de muismat is hoger 
gemaakt zodat je meer dan genoeg 
bewegingsruimte hebt.

Gamen doe je natuurlijk niet alleen met 
de muis. Een toetsenbord is minstens 
even belangrijk. Beter dan een klassiek 
toetsenbord is een mechanisch 
toetsenbord. Met een mechanisch 
toetsenbord heb je meer controle: de 
toetsen reageren sneller en geven duidelijker 
feedback. Mechanische toetsenborden zijn 
verder ook vele malen duurzamer dan een 
klassiek toetsenbord. Het nadeel is wel dat 
ze een stuk luider zijn. Daarom ontwikkelde 
uRage de “3rgo 1H”. Een eenhandig 
toetsenbord dat je exclusief kan gebruiken 
om te gamen, naast je klassiek toetsenbord. 
Het beste van twee werelden!
 
Ook een goede gaming headset is 
onmisbaar. Of je je nu solo een weg door het 
spel baant, of in team de uitdaging aangaat: 

kwalitatief geluid kan het verschil maken. 
Games zijn vaak luisterrijke audio-ervaringen 
waar constant zaken gebeuren: vijanden 
die rondsluipen, geluid in de verte, epische 
muziek of voice acting dat elk personage zijn 
persoonlijkheid geeft. Een goede headset 
sleept je dan ook mee in de game, vertelt je 
waar de vijand zich bevindt, uit welke richting 
de schoten komen of dompelt je helemaal 
onder in een meeslepende soundtrack.

Google Stadia
We kunnen in een artikel over pc gaming 
natuurlijk niet om Google Stadia heen. 
Google lanceerde eind vorig jaar een 
streamingdienst voor games. Je kan de 
games die je via Google Stadia gekocht hebt 
dan overal spelen, op elke pc, op je (Google 
Pixel) smartphone of op je tv. 
 
Op de pc bijvoorbeeld, open je Chrome en 
begin je gewoon te gamen in een tabblad. 
De games draaien op de servers van Google 
en worden gestreamd naar jouw scherm. Je 

uRage gamepad 
“Vendetta 200 Unleashed” 

Ref. 186039

uRage Gaming muis 
“1000 Morph unleashed” 
Ref. 186016

kan een maandelijks abonnement nemen 
om die games te spelen in hogere resoluties 
en toegang te hebben tot nieuwe games. 
Maar dat is niet verplicht om de games die je 
gekocht hebt, te spelen. Een goede, stabiele 
internetverbinding is het enige dat je nodig 
hebt!

Google Stadia is een ambitieus project. Het 
zou een echte game changer kunnen worden. 
Op dit moment is het nog niet duidelijk of 
het zijn grote ambities ook waar zal maken. 
Met internetsnelheden die overal ter wereld 
omhoog gaan en stabieler worden, ziet de 
toekomst voor Google Stadia er rooskleurig 
uit. Voorlopig gooit het beperkte aanbod 
en de performance nog even roet in het 
eten. De toekomst zal moeten uitwijzen of 
Google erin zal slagen die obstakels op tijd te 
overwinnen.  

Ook voor Google Stadia kunnen de juiste 
accessoires het verschil maken. Hier willen 
we de gamepads nog even onder de 
aandacht brengen. Google biedt zelf ook 
een gamepad aan, maar die is nogal prijzig. 
Zeker omdat niet ieder spel even geschikt 
is voor muis en toetsenbord, is het wel leuk 
om met een gamepad aan de slag te gaan. 
Daarom heeft uRage enkele gamepads in 
zijn assortiment, die je probleemloos uren 
spelplezier bezorgen. 

De wereld van pc gaming beweegt en leeft, 
nieuwe hypes volgen elkaar snel op. Met 
de gepaste accessoires weet je in deze 
bruisende wereld zeker de juiste koers te 
varen. Game on!
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uRage gaming muispad 
“ Lethality 400 Illuminated” 
Ref. 186047

Films and gaming 
are blurring together, 
and it makes for 
brilliant popcorn 
entertainment. 
Bill Bailey (Brits acteur & comedian)

uRage mobiel 
gamingtoetsenbord 

“ 3rgo 1H” 
Ref. 113786

uRage gaming headset 
“SoundZ 800 7.1” 

Ref. 186024



PACKS A PUNCH
DRAAGBARE SPEAKER MET 20+ UUR 

DRAADLOZE AUTONOMIE

VRAGENVUUR
Onze reporter gaat de digitale straat op en vraagt de mening van de consument.

THUISWERK IS BIJ VEEL JOBS DE NORM 
TEGENWOORDIG. MAAR HOE BELEVEN DE 
WERKNEMERS DIT ZELF? WIJ VROEGEN HET 

VIA EEN VIDEOCHAT.

-Olivia
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OLIVIA

Alleen mijn 
goede headset, 
die mis ik 
ongelooflijk.

ANDY
Corona zorgt ervoor dat telewerk 

meer en meer de norm zal worden. 
Simpelweg omdat werken van thuis 
uit een oplossing kan bieden aan tal 
van problemen, zoals bijvoorbeeld 
het fileprobleem of de combinatie 

werk-privé aangenamer maken. 
Belangrijk is wel dat je thuis ook echt 
een bureau hebt om geconcentreerd 

te kunnen werken.

STEF

Er valt niet aan te twijfelen: iedereen staat enorm positief tegenover 
thuiswerk. De afwezigheid van woon-werkverkeer is voor de meesten 
het grootste pluspunt. Maar thuis werken mag niet behelpen zijn: er 
staat wel tegenover dat het thuiskantoor comfortabel ingericht moet 
zijn en voorzien van de nodige hulpmiddelen.

Ik had niet verwacht dat thuiswerken 
mij zo goed zou afgaan. Ik ben 
zoveel minder onderweg nu ik 

iedereen tegelijk kan zien in een 
digitale meeting in plaats van het 

hele land rond te rijden. Ik had 
gedacht dat ik mijn collega’s rond mij 
zou missen, maar nu merk ik dat dat 
eigenlijk niet zo is. Alleen mijn goede 

headset, die mis ik ongelooflijk. En 
mijn tweede scherm.

Het beste aan thuiswerken is dat 
wanneer ik mijn laptop sluit, ik 

direct thuis sta. We hebben voor 
de crisisperiode nog een headset 
meegekregen en verder zijn we 

perfect uitgerust om van thuis uit te 
werken. Ik heb thuis een bureau met 

laptop, extern toetsenbord, muis, 
tweede scherm en printer, en kan 

daar zonder afleiding werken.
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B
 GET READY, SET, 

GO!
Adem je sportiviteit? Ga je een paar keer per week hardlopen, 
fietsen of trainen in een sportclub? Of ben je gewoon rustig 
gestart tijdens de lockdown om de tijd te doden? Het maakt 
niet uit. Als je maar beweegt. Hama heeft heel wat accessoires 
om je sportsessies tot een goed einde te brengen. 

Met onze fietshouders ben je 
ook op de fiets bereikbaar, 
en kan je je smartphone 
gebruiken als gps-toestel. >>
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VEILIG EN ZONDER ZORGEN

Hama Sport-armband  
“Running” XL, met led.  

Verkrijgbaar in meerdere 
maten en kleuren.  

Ref. 177784/85/86/87/88/89

Het is zomer en je wil leuke fietstochten 
maken? Maar je kent de routes niet 
allemaal uit het hoofd? Als je jouw 
smartphone als gps-toestel wil gebruiken, 
kun je hem niet gewoon in je hand houden. 
Dat is levensgevaarlijk en trouwens 
ook verboden. Met onze universele 
smartphonehouders fiets je veilig en 
hoef je geen stevige boetes te vrezen.

Hama Bluetooth®-sport-koptelefoon “Active BT” 
Ref. 177096

en waterdichte draadloze headset uitgerust 
met ‘Always Aware™’ oordopjes. Hierdoor ben 
je niet afgesloten van de buitenwereld en kan 
je altijd en overal veilig trainen. Hou je niet van 
het nekbandje? Dan ga je voor de BackBeat 
FIT 3100, 3150 of 3200. Deze oortjes zijn 
helemaal los van elkaar en beschikken over 
handige clips zodat ze goed om je oor blijven 
zitten. Ze hebben een autonomie tot 24 uur. 
Opladen doe je in het handige opbergdoosje. 
Na 15 minuten opladen kan je ze al tot 
anderhalf uur gebruiken.

Ben je toch meer fan van een over-ear 
headset? Dan ga je voor de BackBeat FIT 
6100. Deze prachtige headset laat letterlijk 
en figuurlijk je hart sneller slaan. Met een 
verstelbare, ultrastabiele sport-fit hoofdband, 
een zweetbestendige constructie en tot 
24 uur gebruikstijd, houdt deze draadloze 

Dan kan je gebruikmaken van de handige 
driedelige Hama fietstas (ref. 178117). Met de 
bijhorende gele regenhoes hou je het droog 
bij regenweer.

Pump up the jam!
Niets dat je beter stimuleert dan een stevige 
beat tijdens het sporten. De Hama oortjes 
bieden een goede sound en zitten ook nog 
eens stevig rond je oren. Zo vallen ze niet uit 
tijdens je sportsessie, want niets is zo 
vervelend als oortjes die niet blijven zitten 
tijdens het sporten.

Mag het iets meer zijn? Dan kies je voor een 
draadloze headset uit de BackBeat FIT serie 
van Plantronics. Bijvoorbeeld voor de 2100. 
Deze draadloze headset helpt je met gemak  
door je workout heen. Naast een vol en diep 
geluid is deze ultra stabiele, zweetbestendige 

Hama Uni-smartphone-fietshouder 
Ref. 178251/52 & 183250

Ben jij net als duizenden andere mensen 
onlangs beginnen sporten? Gewoon om iets 
om handen te hebben tijdens de lockdown? 
Goed zo, je lichaam zal je dankbaar zijn. Of 
was je al een sportbeest, en is dat alleen 
maar erger geworden?

Goed begonnen...
Je besliste om te starten met hardlopen. 
Maar dan sta je daar in je sportoutfit, en blijkt 
dat daar weinig of geen zakken aan zitten. 
Waar moet je dan heen met je smartphone? 
Want die wil je natuurlijk wel bij je hebben. 
Gelukkig zijn er leuke Hama sportarmbanden 
en heuptassen. Ze bestaan in verschillende 
maten en kleuren. Het maakt dus niet uit 
welke smartphone je hebt, je trouwe hulp kan 
altijd mee.

Ben je eerder een fietsfanaat? Dan kan je jouw 
smartphone eenvoudig op je stuur bevestigen 
met de Hama universele fietshouders. Zo 
ben je ook op de fiets bereikbaar en kan je 
zelfs je smartphone gebruiken als gps-toestel 
zodat je altijd op je bestemming aankomt. De 
Hama fietsbel en lampen (ref. 178105/107/113) 
zorgen er ook nog eens voor dat je het veilig 
houdt onderweg. Wil je nog meer meenemen?  
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sporthoofdtelefoon het zowel binnen als buiten 
het stadion makkelijk vol.

Meten is weten
Nu je aan het sporten bent, wil je misschien 
ook je prestaties monitoren. Dat doe je met de 
sporthorloges van Hama: de Hama Fit Tracks. Er 
zijn drie modellen beschikbaar. Het instapmodel, 
de Fit Track 1900, is de perfecte compagnon. 
Maak kennis met je persoonlijke motivator op 
zakformaat. Met de hartslagmeter, stappenteller, 
calorieteller en slaapanalyse ben je volledig op de 
hoogte van je conditie en fysieke functies. De Fit 
Track 1900 heeft een autonomie tot vier dagen.

Door weer en wind
Met de Fit Track 3900, kan je ook in vochtige 
omstandigheden sporten. Of het nu om regen of 
het strand gaat: dankzij beschermingsklasse IP67 
is de fitness-tracker geschikt voor alle activiteiten 
aan het water en voor stoffige gebieden. Hij 
houdt je hartslag 24 uur per dag in de gaten, ook 
tijdens rust en slaap. Met de slaapanalyse zie je 
precies de verhouding tussen de diepe slaap-, 
droom- en waakfasen. Hij houdt je op de hoogte 
van de wereld rondom jou. Je ontvangt meldingen 
met trillingsalarm en displayweergave met 
berichtvoorbeeld voor WhatsApp, Facebook, sms, 
telefoontjes, e-mails, agenda en nog veel meer. 
En de bewegingsherinnering pusht je na een 
vooraf ingestelde tijd naar nieuwe topprestaties.
Bekijk al je prestaties op het full color display en in 
de Hama FIT app. In combinatie met Apple Health 
ontvang je nog meer analyses voor een gezonde 
levensstijl. En dit tot 10 dagen lang met één accu-
oplading, na slechts twee uur opladen is hij alweer 
klaar voor de volgende uitdaging.

Wil je meer weten over de Hama sportaccessoires?  
Neem contact op met je salescontact of surf naar 
be.hama.com of nl.hama.com.

De ‘Fit Tracks’ geven  
je een nauwkeurige  
slaapanalyse.

Hama Fit Track 1900 
Ref. 178600

Hama Fit Track 5900 
Ref. 178602

Hama Fit Track 3900 
Ref. 178601

Plantronics Hoofdtelefoon Backbeat Fit 3200,  
verkrijgbaar in zwart en groenblauw.  

Ref. 187158/59

Wil je ook het water in? Dan is de Fit Track 
5900 de juiste keuze. Deze smartwatch kan 
alles wat het 3900 model kan, maar is met zijn 
beschermingsklasse IP68 ook waterdicht. Deze 
sportieveling ondersteunt daarenboven tot maar 
liefst 22 verschillende sporten. En is dus jouw 
ideale personal trainer. Dankzij de ingebouwde 
gps hoef je je smartphone tijdens het sporten 
niet meer mee te nemen. En zijn autonomie tot 
12 dagen met slechts één oplaadbeurt maakt het 
plaatje compleet. Get ready, set, GO!

De Moodo Go® (Ref. 191217) is een licht en compact model ontworpen voor de auto, maar die evengoed als 
standalone geurverspreider geschikt is. Hij past perfect in de bekerhouder van een voertuig en gebruikt de 
Moodo droge luchttechnologie. Plug de USB-aansluiting in, stel de geurintensiteit in en geniet van heerlijke 
geuren!

Grandma Vanilla Sea Breeze Orange Sunrise Wood Royale

ONE FOR THE ROAD

SWITCH ON  
YOUR MOOD

Moodo® is een unieke, slimme en stijlvolle  
geurverspreider, geschikt voor gebruik in de woonkamer, 
slaapkamer, keuken, kantoor, enz. Hij wordt geleverd met 
een ‘geurfamilie’, bestaande uit 4 geurcapsules. Hiermee 
kan je talrijke geurmixen creëren. Mix, match en regel 
alles eenvoudig vanaf je smartphone, via de gratis app. 
En creëer zo jouw favoriete en unieke parfumcombinatie.

Innovatieve technologie Innovatieve technologie 
met koude lucht  met koude lucht  

verspreidingverspreiding

Smart home integratie Smart home integratie 
via Alexa en Google via Alexa en Google 

AssistentAssistent

Elke geurcapsule kan tot Elke geurcapsule kan tot 
60u mee gaan op het 60u mee gaan op het 

maximale volumemaximale volume

Natuurlijke alcoholvrije Natuurlijke alcoholvrije 
geuren zonder olie, gas geuren zonder olie, gas 

en waxen wax

190836 / 190838 (met batterij)
190837 / 190581 (zonder batterij)



SNAP
SHOT

Het dagelijkse reilen en zeilen, bij Hama Benelux.

1. De Marshall Monitor II A.N.C. werd volop getest en goedgekeurd door journalisten en klanten tijdens de officiële 
press release in de Ancienne Belgique begin maart. Marcus King Band zorgde met een topconcert voor de muzikale 

afsluiter.   2. In tijden van social distancing kreeg online vergaderen met Microsoft Teams een sterke boost! Ideaal om 
contact met elkaar te houden, prioriteiten en projecten te bespreken en alles draaiende te houden.   3. Dankjewel aan 

onze collega’s van de logistieke afdeling die zich tijdens de coronacrisis voor de volle 100 procent hebben ingezet. 
4. Gert Van Den Driessche, onze Logistic Manager, ging na 22 jaar trouwe dienst op pensioen. Bedankt voor jouw 

jarenlange inzicht en professionalisme, Gert!   5. Tijdens de lockdown was interne communicatie meer dan ooit 
belangrijk. Zo werd een wekelijkse nieuwsbrief met nieuws en cijfers uit de cluster naar alle Franse, Britse en Benelux 

medewerkers van Hama verstuurd.   6. De eerste editie van ons ‘house made’ HAMAG magazine werd goed ontvangen.
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Marshall event in AB Brussel

1.

Virtuele samenwerking

2.

Logistieke superhelden
3.

Interne nieuwsbrief
De eerste HAMAG

6.4.
Bedankt Gert!



DIRECT BRANDS

T H E   S M A R T   S O L U T I O N

HOUSE BRANDS

LICENSE BRANDSSERVICE BRANDSTECHNICAL SERVICES 

(1) Enkel verkrijgbaar in België en Luxemburg

1

1

U hebt zonet HAMAG, het driemaandelijkse magazine van Hama Benelux 
gelezen. In dit magazine proberen wij u te inspireren en ontdekt u onze slimme 

en hippe oplossingen. Uiteraard is dit maar een greep uit ons ruime aanbod. Ons 
portfolio bevat talrijke merken en producten. Hieronder vindt u ze allemaal.



Bewaar al jouw 
herinneringen!

Dual Drive 
Ultra 3.1 Luxe 

iXpand Go 
Plug de Dual Drive (USB-C of micro-USB) of iXpand Go 
(Lightning) eenvoudig in jouw smartphone en transfereer 
alle belangrijke foto’s, video’s of documenten via USB naar 
tablet of computer. Zo bewaar je al jouw herinneringen!

SanDisk Mobile Memory
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