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Clearplex ontwikkelt een 
reeks nieuwe beschermfolies.
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Helaas, de COVID-19-pagina is nog niet 
omgedraaid. We hopen met zijn allen snel 
op betere tijden.
Ondanks dit uiterst moeilijke jaar halen 
we bij Hama stijgende resultaten. Onze 
consumenten vinden steeds beter de weg 
naar onze producten: via online shops, maar 
zeker ook door uitnodigende presentaties in 
de winkels. Zien is kopen. 
Bovendien zorgen vele nieuwigheden voor 
hogere gemiddelde prijzen en dus voor 
hogere omzetten. Hama profileert zich 
als een sterk en betrouwbaar merk dat 
binnenkort zijn 100ste verjaardag zal vieren. 
Dit zijn allemaal redenen om met 
vertrouwen naar de toekomst te kijken.

Ontdek in deze derde HAMAG talrijke 
nieuwe producten met zeer veel potentieel. 
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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Interview
Robert Jansen van Clearplex over 
verleden, heden en toekomst.

26
Vlog around the clock

Vloggen is helemaal in! Maar hoe 
pak je dit professioneel aan?

18

11 Wannahave - must-have accessoires.   17 Feitjes - interessante weetjes. 
21 Vragenvuur - onze reporter gaat de straat op en vraagt de mening van de 
consument.   25 Coming Soon - een gloednieuw product, op weg naar ons 
magazijn.   30 Snapshot - het dagelijkse reilen en zeilen bij Hama Benelux. 

Future in Connection 
Hama geeft het kabelconcept 
en packaging een make-over.

Ontdek er hier alles over!



H
FUTURE
IN CONNECTION
Hama heeft al meer dan 50 jaar ervaring als kabelfabrikant. In de jaren ‘70 
ontwikkelden we onze eerste kabel voor de klassieke super 8 filmprojector. Een 
halve eeuw later, in 2020, geven we ons kabelconcept en packaging een structurele 
make-over. Ontdek er alles over in dit artikel.

Hama video-adapter-set, 6-in-1 
Ref. 00200306

Hama ultra high-speed 
HDMI™-kabel 
Ref. 00205240

Herinner jij je nog deze taferelen van jaren 
geleden? Het televisietoestel - zo’n goeie, 
oude beeldbuis - stond centraal in de 
woonkamer en via antenne keek je dan live 
naar leuke tv-programma’s.  
Twee kamers verder stond in het bureau 
een vaste computer die met een UTP-kabel 
verbonden was met het internet. Ten slotte 
klonk de nieuwe cd van Nirvana loeihard 
uit de speakers van de toen hypermoderne 
hifi-installatie. En of de tijden veranderd zijn! 
Beeld, geluid en data lopen nu tegelijkertijd 
via verschillende toestellen. Anno 2020 
kijk je bijvoorbeeld Netflix en YouTube 
op zowel de pc, tablet of smartphone en 
klinkt er muziek op je smart-tv vanaf het 
internet. Even nog snel de weersvoorspelling 
of je agenda raadplegen kan zowel op je 
smartphone, laptop, tablet als smart-tv. Om 
deze technologieën in de volledige woning 
ten volle te benutten, kan je niet zonder 
hoogwaardige kabelverbindingen. Alleen is 

de strikte driedeling tussen audio, video en IT 
sterk achterhaald. Daarom herdefinieerden 
we ons kabelassortiment en kiezen we 
resoluut voor een meer globale aanpak en 
structuur: “Future in Connection”. 

Vijf productcategorieën 
Na een grondige evaluatie van het 
omvangrijke kabelaanbod verdeelden 
we alle producten in vijf grote groepen: 
beeld, geluid, externe communicatie, 
tp & c (tooling, power en cleaning) en 
themawerelden. 
De eerste groep is beeld. Of het nu gaat om 
een pc, home cinema of gamingconsole: 
het beeldscherm is altijd het hart van een 
toestel. Dankzij hoogwaardige HDMI™- en 
DisplayPortkabels ziet elke pixel op het 
scherm er haarscherp uit.
Daarnaast groeperen we alle geluidskabels 
in een tweede groep. Bij alle toestellen 
zien we hetzelfde patroon: er gaat een 

signaal van een bron (pc, smartphone, 
platenspeler,...) naar een luidspreker. 
De derde productcategorie is externe 
communicatie. Elk signaal dat van buitenaf 
komt, moet via een kabel naar de ontvanger 
verstuurd worden. Hier komen alle netwerk-, 
USB- en coaxkabels op de voorgrond. 
De voorlaatste groep is tooling, power & 
cleaning. Hieronder vallen alle stroom- en 
SATA-kabels. 
Ten slotte groeperen we alle hubs, adapters, 
dockingstations en andere aanvullingen 
op bestaande producten onder de laatste 
groep: themawerelden. Deze productgroep 
evolueert mee met de nieuwste trends 
en technologieën. Zo is de Hama video-
adapter-set 6-in-1 (Ref. 00200306) een 
all-in-one oplossing voor het aansluiten van 
pc, notebook, smartphone of tablet op een 
monitor, tv of beamer. Alle vijf categorieën 
krijgen een eigen kleurencode die terugkomt 
op de gloednieuwe verpakking. 

Duurzaamheid op één
Voor het produceren van deze nieuwe 
packaging trekken we volop de kaart van 
duurzaamheid. Zo werken we enkel samen 
met gecertificeerde productiepartners met 
het FSC-label. 
FSC streeft naar een duurzaam bosbeheer 
wereldwijd volgens strikte sociale, 
ecologische en economische criteria. 
Bovendien wordt het gebruik van plastic 
tot het absolute mininum beperkt en 
wordt het afval bij het produceren van 
de verpakking gerecycleerd. Daarnaast 
worden de producten voornamelijk lokaal 
verpakt. Zo wordt het transport efficiënter 
georganiseerd en daalt de CO2-uitstoot. 
Hama draagt op die manier zijn steentje bij 
aan een beter milieu. 
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Hama is het enige bedrijf 
dat audio, video, antenne 
en multimedia als één 
geheel beschouwt.

Hama  
audiokabel 

3,5-mm-jack  
Ref. 00205130

5



6

Wil je meer weten over Future in Connection?
Neem contact op met je salescontact of 
surf naar www.hama.com

Kwaliteit als topprioriteit 
Hama is sinds jaar en dag dé referentie op 
vlak van kabels. De jarenlange expertise, 
knowhow en voortreffelijk vakmanschap 
stellen ons in staat om steeds topkwaliteit 
te leveren tegen een betaalbare prijs.
Alle kabels worden ontworpen en ontwikkeld 
in Duitsland. De kwaliteitscontroles met 
intensieve technische testen garanderen 
veilige en kwalitatieve producten. 
De duurzame materialen en perfecte 
afscherming zorgen voor een optimale 
signaaloverdracht zonder interferentie 
van bijvoorbeeld wifi of andere draadloze 
signalen.
 
Bovendien zijn we trots dat heel wat Hama 
HDMI™-kabels voldoen aan de hoge 
vereisten van het officiële Ultra High Speed 
HDMI™ Cable protocol. 
Wat betekent dit concreet? HDMI™-kabels 
met deze certificatie zijn geschikt voor 
4K, 8K, HDR, VRR, eARC en alle HDMI™ 
2.1 features. Toestellen die content in 
8K-resolutie kunnen sturen of ontvangen  - 
zoals bijvoorbeeld de Playstation 5 - zullen 
aangesloten moeten worden met kabels 
die snel genoeg zijn om deze technologie 
te ondersteunen. Voor kabels met de Ultra 
High Speed HDMI™ certificatie is dat een 
fluitje van een cent dankzij hun snelheid van 
48 Gb/s.
Ook de andere kabeltypes zijn klaar voor 
de toekomst en ondersteunen de meeste 
recente, snellere technologieën zoals 
Thunderbolt, CAT 8, USB 3.2 en USB-C. 
 
Omdat we bij Hama rotsvast overtuigd zijn 
van de hoogwaardige productkwaliteit, 
kan de consument bij entry level producten 

rekenen op een standaard fabrieksgarantie 
van 2 jaar. Op kabels van de Essential Line 
bieden we 10 jaar garantie. Voor de Prime 
Line is dat maar liefst 30 jaar! 

Ingenieus design 
Het is een overduidelijke trend: 
hardwaretoestellen zoals notebooks, tv’s 
en smartphones worden steeds compacter, 
dunner en lichter. Zo is er minder ruimte voor 
grote connectoren zoals bijvoorbeeld VGA. 
Hama ontwikkelde de nieuwe generatie 
kabels met deze evolutie in het achterhoofd. 
De Hama High-speed HDMI™-kabel “Ultra 
Slim” (Ref. 00205020) is ultradun, superlicht 
en heeft een extra smalle plug met dezelfde 
breedte als een HDMI™-connector.
Ondanks de flexibiliteit biedt deze kabel 
een uitstekende en storingsvrije beeld- en 
geluidskwaliteit. Perfect voor mobiele en 
platte apparaten of op plaatsen waar de 
ruimte beperkt is. 

Naast de compacte “Ultra-Slim” kabels 
creëerde Hama ook de meer robuuste Prime 
Line. De Hama Premium HDMI™-kabel 
met Ethernet (Ref. 00205024/25/26) heeft 
een sterke metalen plug met uitstekende 
afscherming en een elegante flexibele nylon 
textielmantel. De ferrietkern zorgt voor het 
verminderen van storingen en een perfecte 
signaaloverdracht.

Uniforme packaging 
Naast de productgroepen werd de 
kabelverpakking ook grondig onder 
handen genomen. We zijn ervan 
overtuigd dat deze nieuwe, strakke 
kartonnen verpakking duidelijker is voor 
de consument. Zo spreken de foto’s 
voor zich en is er veel minder behoefte 
aan extra productuitleg. In één 
oogopslag zie je de productcategorie, 
type verbinding en een visuele weergave 
van de verschillende toepassingen. 

Gestructureerde presentatie 
De nieuwe verpakking vloeit over 
in een strak, modern en uniform 
schappenplan. De Prime Line 
producten - met een premium 
kwaliteit - hangen op ooghoogte. 
Daaronder komen de core en entry-
level producten van de Essential Line. 
Zo coveren we de volledige range van 
alle kabels in verschillende prijsklassen. 
De verschillende kleurencodes met 
bijhorende banners zorgen voor 
structuur en duidelijkheid.

GLOEDNIEUWE DUURZAME

VERPAKKING

1. Productcategorie 
2. Type verbinding and signaalrichting 
3. Naam product 
4. Productfoto 
5. Belangrijkste eigenschappen 
6. Visuele weergave van de toepassingen

1.

2.
3.

4.

5.

6.

De nieuwe generatie 
Hamakabels zijn 
future proof.

Premium HDMI™-kabel met Ethernet 
Ref. 00205024/25/26 Nylon textielmantel

FerrietkernMetalen plug

Bij de vernieuwde verpakking is 
duurzaamheid enorm belangrijk. Zo 
schakelen we over naar karton met FSC-
label en beperken we het gebruik van 
plastic tot het absolute minimum.



NVIDEO
MEETINGS

Sinds COVID-19 zijn videomeetings een vaste waarde geworden. Virtuele vergaderingen 
heb je in alle kleuren en maten: van eenvoudige 1-to-1 gesprekken tot algemene meetings en 
webinars. Er worden meetings gehouden vanuit kantoor, woonkamer of zelfs geparkeerd in 
de wagen. Maar in alle omstandigheden moet de vergadering vlot verlopen. Hama heeft de 

ideale accessoires om je videogesprek probleemloos te organiseren.

Natuurlijk wil je niet haperend of gepixeld 
in beeld komen. Daarvoor is een goede 
webcam nodig zodat je scherp in beeld 
komt. Zeker nu de resoluties van tv’s en 
beeldschermen de pan uitswingen, merk je 
echt wel het verschil bij camera’s die hogere 
resoluties kunnen vastleggen. Hama heeft 
kwaliteitsvolle pc webcams die je in FullHD 
(1080p) vastleggen, zoals de Hama webcam 
C400 (Ref. 00139991).  
Maar alleen scherp in beeld komen is niet 
genoeg. De Hama webcam C600 (Ref. 
00139992) past het beeld automatisch aan 
de lichtomstandigheden aan zodat je steeds 
goed voor de dag komt. De stereomicrofoon 
garandeert dat je gesprekspartner duidelijk 
verstaat wat je te vertellen hebt.  

Spreken is zilver
Wanneer je via video communiceert, is 
het belangrijk dat je duidelijk te horen 
bent zonder gekraak, ruis of storend 
achtergrondgeluid. Maar de standaard 
microfoon die ingebouwd is in je laptop, is 
geen partij voor een degelijke headset- of 
tafelmicrofoon.
Bij een headset heb je een microfoon die 
dicht bij je mond gepositioneerd is. Omdat 
je een headset de hele vergadering op 
hebt, moet hij natuurlijk wel comfortabel 
op je hoofd rusten. De Hama HS-USB 400 
(Ref. 00139927) heeft een gewatteerde 
hoofdband voor urenlang draagcomfort. En 
staat het geluid te luid of te stil? Je draait 
het in een enkele vingerbeweging op het 
perfecte volume. 
Wanneer je niet aan het woord bent, is 
het beleefd om je microfoon even uit te 
schakelen zodat je niet stoort. Met deze 
headset doe je dit vlot en snel met de 
mute-knop. 

Een ander type microfoon is de 
Hama tafelmicrofoon CS 461 (Ref. 
00139902). Die plaats je op je bureau 
of bevestig je aan je scherm. Op die 
manier ben je steeds helder te horen 
wanneer je richting je scherm 
spreekt. Zo hoef je ook geen 
headset op je hoofd te zetten, 
kun je vrijer bewegen en kom je 
natuurlijker in beeld. 
 
Ideale setup
Maar wat is nu de ideale setup 
voor een video meeting? Ten eerste 

8

Hama 12-in-1-USB-C-dockingstation 
met notebook-standaard 
Ref. 00200106

Hama pc webcam 
C-600 Pro 

Ref. 00139992

Hama tafelmicrofoon CS 461 
Ref. 00139902

Zorg voor een 
rustige, opgeruimde 
achtergrond 
zodat die niet de 
aandacht opeist.

is het belangrijk dat je goed belicht wordt 
zodat je helder en duidelijk in beeld komt. 
Tegenlicht is daarbij te vermijden. 
Het is ook belangrijk dat je scherm op de 
juiste plaats en hoogte staat. Daarvoor heeft 
Hama een assortiment monitorarmen die 
je makkelijk aan je bureau bevestigt met de 
klem of door ze vast te boren. Vervolgens 
kun je jouw scherm (Ref. 00095826) of 
twee schermen (Ref. 00095821/30) perfect 
plaatsen op de hoogte en in de hoek die voor 
jou het beste werkt. 
 
De nieuwste laptops zijn zo dun waardoor 
ze weinig ruimte laten voor aansluitingen. 
Maar je wilt natuurlijk je tweede scherm, 
toetsenbord, muis,... gebruiken met je 
laptop! Daarom ontwikkelde Hama het 
12-in-1-USB-C-dockingstation met 
notebook-stand (Ref. 00200106). Zodra 
je hem hebt aangesloten, heb je 12 
aansluitingen ter beschikking aan 5 Gb/s. 
De aansluitingen zijn enorm gevarieerd: 
klassieke USB-A-aansluitingen, USB-C, 

VGA, HDMI, ethernet, jack 3,5mm en SD/
MicroSD-kaartlezer. Dankzij de schuine 
stand positioneer je jouw laptop op een 
aangename hoogte voor jezelf en je 
gesprekspartners.
Nu nog even de schouders rechten, diep 

ademhalen en je bent helemaal klaar 
om aan een productieve meeting 

te starten!

Hama pc office headset 
HS USB 400 

Ref. 00139927

Hama monitorarm ‘Full Motion’ voor twee 
beeldschermen - 2 armen 

Ref. 00095821



HEADPHONES ON - WORLD OFF

ACTIVE NOISE CANCELLING 
TRUE WIRELESS HEADPHONES

1. Marshall Emberton (00192607)   2. Loop gehoorbescherming - Glorious Gold (00191540)   3. uRage Gaming-muis “1.000 Morph 
unleashed” (00186016)   4. Moodo Go mobiele geurverspreider (00191217)   5. Hama draadloze oplader ‘QI-FC10’ (00188321) 

6. Hama ‘Fit Track 5900’ (00178602)   7. Happy Plugs Air 1 ANC True Wireless (00192732)   8. Hama ledringlamp ‘SpotLight FoldUp 
102’ (00004642)   9. Urbanears Pampas - Almond Beige (00186789)   10. Hama weerstation ‘EWS-152’ (00186353) 

1.

De eindejaarsperiode nadert! Ontdek hier ideale geschenkideeën 
die niet mogen ontbreken in jouw assortiment.
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Een goede displaybescherming is onmisbaar. Zeker als je weet dat smartphones 
tegenwoordig, om draadloos te kunnen opladen, vaak volledig uit glas gemaakt zijn. 
ClearPlex blijft innoveren met nieuwe beschermfolies voor zowel de voorzijde als de 
rugzijde van smartphones. Maar ook tablets, laptops of wearables kunnen optimaal 

beschermd worden met de ClearPlex folies.

CLEARPLEX DISPLAYBESCHERMING

NEXTNEXTGGENEN

De Ultra 2 beschermfolie kan 
rekenen op een uitzonderlijke 
impactbescherming en 
geavanceerde ‘self-healing’ 
eigenschappen.

De nieuwe zelfklevende snijmatten ‘Lite 2’ en 
‘Express 3’ zijn ontworpen om het snijden van 
folie nog eenvoudiger en efficiënter te maken. 
Met deze matten kan je grotere formaten folie 
snijden: tot het formaat van een tablet op de Lite 
machines en laptops op de Express machines. Je 
krijgt dus meer mogelijkheden dan voorheen met 
dezelfde machine. 

De nieuwe snijmatten houden, dankzij een 
zelfklevende laag, de folie op zijn plaats tijdens 
het snijden. Stickers zijn niet meer nodig. Hierdoor 
win je tijd en bespaar je geld. Bovendien zijn de 
matten eenvoudig te reinigen met een vochtige 
afneemdoek. De nieuwe snijmatten bieden dus 
niks dan voordeel. Vraag ernaar bij uw sales 
contact.

ZELFKLEVENDE

SSNIJMATTENNIJMATTEN

Bescherm je display met ClearPlex in een 
handomdraai! Voorheen bood ClearPlex 
met de ‘Ultra’ bescherming van topkwaliteit 
terwijl de ‘Ultra Matte’ ideaal is voor 
liefhebbers van een matte look. Met het 
uitgebreid aanbod aan backprotectors kan je 
jouw toestel ook personaliseren. ClearPlex 
blijft innoveren en komt nu met een aantal 
nieuwe producten. 

Better, stronger, faster
De bekende, supersterke ‘Ultra’ folie kreeg 
een upgrade. Deze upgrade luistert naar 
de naam ‘Ultra 2’: dit is ClearPlex’s nieuwe 
en verbeterde beschermingsfolie om 
touchscreens van smartphones, laptops, 
tablets, wearables en andere apparaten te 
beschermen tegen krassen en stoten. Met 
een uitzonderlijke impactbescherming en 
geavanceerde self-healing eigenschappen 
wordt de lat erg hoog gelegd. 
De ‘Ultra 2’, met zijn verbeterde 
krasbestendigheid, voelt glad en zijdezacht 
aan en heeft bovendien tot 25 procent 
betere hechting dan de ‘Ultra’ folie. Dat 
is goed nieuws voor de bescherming 
van ‘curved’ schermen. Waar sommige 
beschermingsfolies de intensiteit van de 
display wat kunnen verminderen, beschikt 
de ‘Ultra 2’ over een superieure helderheid 
waardoor alles op het display helder en 
scherp wordt weergegeven. 

Bye bye bacteriën
Je gebruikt je smartphone of tablet heel 
de tijd en in alle omstandigheden. En ja 
hoor, ook op het toilet. Het hoeft dus geen 
wonder te heten dat onze smartphones 
en tablets krioelen van de bacteriën. De 
nieuwe ‘Microbe-X’ beschermfolies werden 
ontworpen om je apparaten te voorzien van 
een antibacteriële laag die ook nog eens je 
display optimaal beschermt. Deze folie werkt 
op basis van ammonium salt technologie: 
deze ammoniumzouten verminderen de 
groei van bacteriën en microben op je display 
met 99,999 procent. In tegenstelling tot 
gelijkaardige folies op de markt, is de folie 
niet gecoat met een anti-bacteriële laag, 
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maar zit de technologie in de folie verwerkt. 
Dit heeft als voordeel dat de antibacteriële 
laag na verloop van tijd niet verdwijnt. Hij 
biedt tegelijkertijd een superieure optische 
helderheid en bescherming tegen impact op 
het scherm van het toestel. 

Bescherm je privacy
Je kent het wel: je zit op de trein, bus of 
gewoon ergens rustig op je smartphone, 
tablet of laptop te tokkelen en de persoon 
naast je kijkt lustig mee. Je kan dan proberen 
om je scherm wat af te wenden, maar in vele 
gevallen is dit niet zo makkelijk. Hier komt 
ClearPlex met dé oplossing: de ‘Privacy’ 
beschermingsfolie. Deze geniale folie biedt 
dezelfde impactbescherming als de ‘Ultra 
2’, maar van zodra de kijkhoek meer dan 
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Wil je meer weten over ClearPlex? Neem contact op met je 
salescontact of surf naar www.hama.com (de producten zijn 
enkel zichtbaar na login).

30° wordt, wordt het scherm donker en 
onleesbaar. Gedaan met spiedende blikken! 
Vanaf nu kan je zonder zorgen, in alle 
privacy, het scherm van je toestel bekijken. 
Geniaal, toch?!
 
Personaliseer je toestel
Elke klant is anders. De ene is tevreden 
als zijn toestel beschermd wordt door een 
goede beschermingsfolie, maar de andere 
verwacht net dat tikkeltje meer en wil zich 
onderscheiden van de anderen. Dit kan met de  
‘Infinity’ backprotectors. Bestaande kleuren 
worden uitgebreid met de ‘Prism serie’: een 
reeks van transparante backprotectors die je 
toelaten om je toestel te personaliseren met 
een patroon, zonder de originele kleur van je 
toestel te verbergen. ‘Prism’ bestaat uit drie 

De Microbe-X folie 
vermindert de groei van 
bacteriën en microben 

op je scherm.

types: Polygon, Matrix en Carbon Fiber. Elk 
met hun eigen uitstraling en eigen patroon.

In een nieuw jasje
Voorheen waren de verschillende soorten 
folies moeilijk van elkaar te onderscheiden 
doordat de verpakkingen allemaal hetzelfde 
waren. Om de ClearPlex verpakkingen in lijn 
te brengen met het hoogwaardige product 
en om de verschillende producten makkelijk 
van elkaar te onderscheiden, werden nieuwe 
verpakkingen ontworpen.  
Elke folie heeft vanaf nu zijn eigen herkenbare 
verpakking met een eigen kleur. Zo wordt 
de ‘Ultra 2’ rood, de ‘Ultra Matte’ blauw, de 
‘Privacy’ geel, de ‘Microbe-X’ groen en de 
‘Infinity backprotector’ paars. Zo zie je in één 
oogopslag welke folie je in handen hebt.

Toekomstmuziek
In primeur kunnen we vertellen dat ClearPlex onlangs 
een belangrijke doorbraak bereikte. Er wordt druk 
gewerkt aan een droge installatiemethode voor 
alle ClearPlex films. Hierbij heb je geen installatiegel 
meer nodig. Andere voordelen zijn dat de installatie 
nog sneller en kwalitatiever zou worden. Deze 
innovatieve techniek wordt momenteel intensief 
getest en lijkt veelbelovend. Meer informatie volgt 
de komende weken... 



My Passport™ SSD 
Draagbare opslag

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

Haarscherp gamen
In november 2020 komen de 
splinternieuwe Sony PlayStation 5 en de 
Xbox series X uit. Maar wist je ook 
dat dit de eerste consoles 
zijn die 8K resolutie 
ondersteunen? Laat het 
dus zeker niet na om één 
van onze Hama HDMI 8K kabels 
op voorraad te hebben!

Altijd welkom!
Onze showroom blijft open voor 
klanten en bezoekers. We houden 
ons hierbij natuurlijk strikt aan de 
coronamaatregelen om alles zonder enig 
risico te laten verlopen. Een veilig en 
warm onthaal op maat verzekerd!

Milieuvriendelijke street art
Audio Pro werkte samen met Spe-Art om speakers 
die aan de buitenkant licht beschadigd zijn, maar 
vanbinnen nog perfect werken, een nieuw leven te 
geven. Zo boden ze een milieuvriendelijke oplossing 
voor speakers die normaal weggegooid zouden 
worden. Ze werkten samen met lokale artiesten om 
enkele Audio Pro speakers een nieuw jasje te geven. 
Deze nieuwe kunstwerken werden nadien geveild op 
eBay en de opbrengst ging integraal naar een lokaal 
liefdadigheidsproject voor daklozen.

Geen standaard lader 
Op de lang verwachte voorstelling 

van de iPhone 12 liet technologiereus 
Apple vallen dat er geen standaard 

lader en earbuds te vinden zijn in 
de nieuwe verpakking. Geef jouw 
klanten daarom een razendsnelle 
laadervaring met onze krachtige 

Power Delivery laders.

Een vleugje retro
Wie denkt dat opbergoplossingen 
voor cd’s niet meer verkocht worden, is 
helemaal verkeerd. Deze productgroep 
kent zelfs vandaag nog een mooi online 
succes. Zo verkoopt Hama nog duizenden 
cd-opbergtassen en dozen per maand.

FEITJES



Hama Smartphone  ministatief 
“Pocket” Ref. 00004621

E
VLOG
AROUND THE CLOCK
Je kan er niet meer omheen: vloggen en het maken van andere online video’s is 
helemaal in. Vloggers zijn meestal jongeren die smartphonevideo’s maken die ze later 
op YouTube, Instagram, TikTok,... plaatsen. Maar waarom is het maken van video’s 
zo populair en hoe kan je deze video’s zo professioneel mogelijk maken?

Hama bluetoothontspanner 
“BRS3” Ref. 00004639

de nieuwe trend of totaal 
niet, je kan er niet omheen: 
online video’s winnen aan 
populariteit.

Start to vlog
Bekende vloggers kunnen 
heel wat geld verdienen met 
het maken van hun vlogs, 
maar laten we wel eerlijk blijven: als 
roem en rijkdom de enige reden zijn om te 

Enzo Knol, Zaka, Achterklap, Kwebbelkop, 
Acid,... Deze namen doen misschien niet 
direct een belletje rinkelen. Nochtans zijn 
deze jongeren zeer populair bij de huidige 
generatie. Ze zijn elk uniek maar hebben één 
ding gemeen: het zijn vloggers.

Het nieuwe normaal
Maar wat is vloggen nu precies? Vlog 
staat voor videoblog. Het is dus eigenlijk 
een verhaal waarover normaal een blog 
geschreven zou worden, dat nu verteld wordt 
voor de camera.

Er zijn twee soorten vlogs: een ‘talking-
head’ video waarbij de camera op een statief 
staat en stabiel blijft terwijl de vlogger over 
een onderwerp praat. De tweede is een 
‘follow me around’ video waarbij de vlogger 
een camera meeneemt en filmpjes opneemt 
terwijl ze hun dag of week beleven.

Deze vlogs kunnen gaan over een heleboel 
onderwerpen zoals sport, dagelijkse 
bezigheden, muziek, kunst, dans, make-up 
tutorials,... Er is eigenlijk geen limiet over het 
aantal dingen waarover je kan vloggen.
Kortom, of je nu helemaal mee bent met 
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Wil je meer weten over de video accessoires 
van Hama? Neem contact op met je 
salescontact of surf naar www.hama.com

Wij zijn helemaal fan van de Hama ledringlampen! 
Maar waarom precies? 

• Er zijn twee soorten: de compacte SpotLight 
“FoldUp 120” (Ref. 00004642) en de grotere 
SpotLight “Steady 120” (Ref. 00004643).

• De ledringlampen zijn handig op te vouwen.

• Je kan switchen tussen portrait en landscape 
modus dankzij de flexibele arm.

• Beide lampen zijn in hoogte verstelbaar.

• Met de bluetoothontspanner  kan je jouw 
video’s makkelijk vanop afstand besturen.

• De kleurtemperatuur is instelbaar op drie 
niveaus.

• Het fonkelende charming-eye-effect doet 
door reflecties een aantrekkelijke gloed in je 
ogen verschijnen.

SHINE A

LIGHT
Voor iedereen die 
vlogging serieus 
neemt, is investeren 
in enkele accessoires 
snel aan de orde.

Hama ledringlamp (opgevouwen)
Ref. 00004642

Hama ledringlamp 
Ref. 00004643

Hama ledringlamp 
Ref. 00004642

beginnen vloggen, dan zal de teleurstelling 
waarschijnlijk heel groot zijn. Slechts 4.000 
kanalen van de miljoenen op YouTube, 
hebben meer dan 1 miljoen abonnees. Maar 
het mooie van vlogging is dat je geen miljoen 
abonnees nodig hebt om voldoening te halen 
uit je video’s.

Dankzij de populaire platformen YouTube, 
Instagram en TikTok is het aantal mensen 
dat vlogt of online video’s maakt 

enorm gestegen. Bijna iedereen heeft 
een smartphone - met steeds betere, 
ingebouwde camera’s - waardoor het snel en 
makkelijk is om video’s te plaatsen. Want laat 
een smartphone nu net hét ideale toestel zijn 
om als beginnende vlogger aan het werk te 
gaan.

Het enige probleem bij het gebruik van 
een smartphone is echter dat het beeld en 
geluid niet altijd van de beste kwaliteit is. 
Voor iedereen die vlogging serieus neemt, is 
investeren in enkele accessoires dan ook snel 
aan de orde. Deze accessoires brengen de 
online content in een handomdraai van basis 
naar professioneel. 

Laten we bij Hama nu net een nieuw 
assortiment hebben met leuke en handige 
vlog-accessoires. Denk maar aan de handige 
Hama ledringlamp (die ook dienst doet 
als statief) om de perfecte belichting te 
verkrijgen of de Hama reversmicrofoon 
“Smart” om ervoor te zorgen dat je geluid 
perfect verstaanbaar is. Ga je vloggen 
op locatie? Dan is het verstandig om ook 
een powerbank mee te nemen, zoals de 
Hama “SLIM 5HD”, zodat je niet zonder 
energie komt te zitten. Hou je van een 
beetje bewegingsvrijheid? Dan is het Hama 
“Funstand 57” statief (Ref. 00004316), die 
ook dienst doet als selfiestick, dé ideale 
vlogpartner.

Last but not least
Nog één laatste tip wanneer je 
wil starten met vloggen: ga er 
gewoon voor! Pak je camera 
of smartphone en begin te 

praten. Laat het niet langer liggen en deel 
je gedachten! Daarna upload je jouw video 
en kijk je wat er gebeurt. Met hard werk, 
consistentie en een beetje kwetsbaarheid, 
bouw je een loyaal publiek op dat van je 
vlogs zal houden. Veel succes!



Stijlvol de straat op met maximale 
bescherming voor notebook en tablet

Waterafstotende rugzak met plaats 
voor een notebook tot 15,6”, tablet, 
drinkfles, hoofdtelefoon,... 

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

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

HET EINDEJAAR KOMT ERAAN! MAAR ZITTEN ER 
IN DE CADEAUTJES ONDER DE KERSTBOOM VAAK 

CONSUMER ELEKTRONICA VERSTOPT?

- Marleen
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HANS

Ik geef meestal 
elektronica 
cadeau aan mijn 
man. Bijvoorbeeld 
bluetooth-oortjes 
om te gaan 
lopen.

BART

Wij kopen graag al eens 
huishoudtoestellen voor 

onze jongens. Zeker nu onze 
kinderen het huis verlaten 

en gaan samenwonen, 
appreciëren ze zaken zoals 

een staafmixer of een 
broodrooster.

PETER EN MIEKE

Consumentenelektronica is duidelijk niet het cadeau dat je aan 
iederéén schenkt. Vaak wordt er gekozen voor een gemakkelijke 
oplossing zoals een cadeaubon. Maar de behoeften van de 
dichtste familieleden ken je vaak beter en daar wordt wel gretig 
elektronica uitgewisseld. 

Het laatste dat ik cadeau gaf, 
waren true wireless oortjes voor 
mijn zoon. Hij was er zelfs heel 

blij mee. Een speaker schenken, 
gebeurt ook wel eens. Zulke 

zaken zijn meestal duurder voor 
de kinderen, daarom geef ik ze 

graag cadeau.

Ik geef cadeau’s, maar geen 
elektronica, dat zit er bij 

mij niet echt ingebakken. 
Misschien komt dat wel 
door mijn leeftijd: ik ben 

namelijk al 61... Maar ik zie 
de volgende generatie dat 

wel graag en veel doen.



S
OPSLAG

BLIKSEMSNELLE

Wil je zeker zijn dat je jouw dierbare foto’s, films, documenten en 
games nooit meer kwijt geraakt? Dat kan met onze opslagproducten 
van SanDisk en WD. Met razendsnelle SSD-drives en gaming-
accessoires wordt het bewaren van alle kostbare gegevens kinderspel!  

gebruik, raakt deze niet overhit en is hij 
compact en licht. Ben je wat onhandig en 
laat je jouw harde schijf soms per ongeluk 
vallen? Een HDD is stukken gevoeliger voor 
schade in vergelijking met een SSD-schijf. 
Ten slotte is een SSD-drive energiezuinig 
waardoor de accu van jouw laptop minder op 
de proef gesteld wordt. 
  
SSD on the go 
Professionele fotografen zijn vaak onderweg 
met een hele verzameling kostbaar 
materiaal. Denk maar aan een professionele 
spiegelreflexcamera, enkele lenzen, 
extra battery packs, geheugenkaartjes, 
een externe flitser, enzovoort. Maar het 
allerbelangrijkste is misschien wel het 
gemaakte beeldmateriaal. Deze waardevolle 
bestanden verliezen is de grootste 
nachtmerrie van elke fotograaf. 

Daarom ontwikkelde WD de My Passport 
Wireless SSD (Ref. 00184913-15). Deze 
robuuste en schokbestendige SSD-
schijf is de must-have voor elke zichzelf 
respecterende fotograaf die vaak onderweg 
is. Met één druk op de knop maak je, 
zonder laptop of software, snel back-ups 
van je gegevens dankzij de ingebouwde 
SD-kaartlezer of geïntegreerde USB-poort. 
Bovendien kan je jouw telefoon, tablet of 
computer draadloos met de schijf verbinden 
om bijvoorbeeld foto’s te streamen of op te 
slaan. Daarnaast zorgt de krachtige batterij 
van 6400 mAh voor een levensduur van maar 
liefst 10 uur tijdens een lange opnamedag. 
 
Naast de My Passport Wireless SSD, is de 
SanDisk Extreme Portable SSD (Pro) de 
perfecte metgezel voor onderweg. SanDisk 
ontwikkelde twee versies van deze SSD: de 
standaard en pro versie.
Beide types zijn buitengewoon compact en 
passen in de palm van een hand. Door hun 
IP55-rating zijn ze stof- en waterdicht en 
dus geschikt voor extreme omstandigheden 
waarmee elke fotograaf wel eens te maken 
krijgt. Je hoeft dus geen schrik te hebben als 
je tijdens het fotograferen van een prachtig 
berglandschap in een sneeuwbui terecht 
komt. Bovendien is de Extreme Portable SSD 
(Pro) schokbestendig. 
Naast deze troeven blijkt de Extreme 
Portable SSD ultrasnel met leessnelheden 
tot 1050 MB/s. De Extreme Portable SSD 
Pro doet daar nog een schepje bovenop met 
snelheden tot 2000 MB/s. 

SanDisk Extreme Pro Portable SSD  
Ref. 001835 76 - 77

WD My Passport Wireless SSD 
Ref. 00184913 - 14 - 15

WD My Passport SSD 
Ref. 00184971 tot 81
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Supersnelle NVMe™ SSD 
Ook op kantoor wil je dat alle belangrijke 
mails, foto’s, PDF-bestanden,... op een 
veilige manier geback-upt worden. De 
gloednieuwe WD My Passport SSD is de 
perfecte tool met een slank, duurzaam, 
metalen design en verbeterde prestaties. 
 
Deze SSD-drive maakt gebruik van de 
NVMe™-technologie. Dit nieuwe protocol 
(Non-Volatile Memory Express) is de 
opvolger van SATA en is gericht op snelheid. 
Taken die worden uitgevoerd met NVMe™ 
SSD’s gebeuren stukken sneller omdat 
deze rechtstreeks met de processor van de 
pc communiceren. Bij het oudere SATA-
protocol gebeurt dit niet rechtstreeks maar 
via een SATA-controller met een lagere 
bandbreedte, meer latency en dus langere 
wachttijden tot gevolg. 
 
Daarom haalt deze nieuwe generatie 
NVMe™ SSD extra hoge leessnelheden tot 
1050 MB/s en schrijfsnelheden tot 1000 
MB/s. Dankzij de WD Backup Software en 
WD Security Software neem je eenvoudig 
een back-up en kunnen deze versleuteld 
worden met een wachtwoordbeveiliging. 
De My Passport SSD is beschikbaar in drie 
capaciteiten (500 GB - 1TB - 2TB) en vier 
kleuren (Midnight Blue, Rose Gold, Red en 
Space Grey). 

Sinds enkele jaren wordt de traditionele 
harde schijf (Hard Disk Drive of HDD) in 
opslagmedia steeds vaker vervangen door 
een Solid State Drive (SSD). Een SSD biedt 
heel wat voordelen. 
 
Eerst en vooral zijn SSD-drives tot 4 keer 
sneller omdat de gegevens via elektrische 
lading in de geheugenchips worden 
opgeslaan. Bij een HDD wordt de data 
weggeschreven op een magnetische metalen 
schijf. Het uitlezen van informatie via de 
ronddraaiende schijf op een HDD neemt 
meer tijd in beslag omdat je moet wachten 
tot de leeskop bij de juiste locatie van de 
data is geraakt. Bij een meer geavanceerde 
SSD-schijf gebeurt alles digitaal en zijn de 
wachttijden stukken korter. 
Het tweede grote voordeel van een Solid 
State Drive is het ontbreken van bewegende 
onderdelen. Daarom is een SSD stiller bij 

>>
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Wil je meer weten over onze opslagmogelijkheden? 
Neem contact op met je salescontact of 
surf naar www.hama.com

SanDisk microSD Extreme voor Nintendo Switch™ 
Ref. 00183551-52-73

Razendsnelle games 
Niet alleen professionele fotografen en 
kantoormedewerkers hebben behoefte aan 
betrouwbare opslag, ook gamers willen 
graag dat extra level saven. 
 
Zo heeft de superpopulaire Nintendo 
Switch™ een beperkte interne opslag van 
32 GB waarvan al een zestal GB gebruikt 
wordt door het operating system. De 26 GB 
die overblijft is voor sommige games veel te 
weinig. Zo neemt Dragon Quest Heroes I & 
II al 32 GB geheugen in beslag, meer dan de 
beschikbare vrije ruimte.  Ook andere games 
zoals The Legend of Zelda: Breath of the 
Wild en Pokémon Sword & Shield nemen een 
serieuze hap uit de interne opslag: 13,4 en 
20 GB. 
 
Daarom ontwikkelde SanDisk, officieel door 
Nintendo® gelicenseerde, microSD Extreme 
cards voor Nintendo Switch™: betrouwbare 
en krachtige opslag voor al je favoriete titels 
op één enkele kaart. De microSD-kaarten 
zien er fantastisch uit en zijn beschikbaar 
in drie capaciteiten: 64, 128 en 256 GB. Zo 
voeg je in minder dan een seconde meer 
dan voldoende ruimte toe om alle games 
op één plek te bewaren. Bovendien wordt 
de game in no time opgestart met zijn 
overdrachtsnelheden tot 100 MB/s. Een 
kleine krachtpatser! 
 
Niet alleen de Nintendo Switch™ kun je 
upgraden met extra geheugencapaciteit, 
ook andere gamingtoestellen kunnen een 
boost gebruiken. Met de WD_Black™ P50 
Game Drive SSD kun je het geheugen van 
je zwaardere console of pc uitbreiden met 
bliksemsnelle SSD-prestaties.

De WD_Black™ P50 Game Drive SSD, die 
compleet is ontworpen met de fanatieke 
gamer in het achterhoofd, is klaar voor 
de toekomst met een SuperSpeed 
USB-interface (20 GB/s) voor volledige 
compatibiliteit met je pc of console. 
De WD_Black™ P50 Game Drive SSD biedt 
de perfecte balans tussen snelheid en 
prestaties. Leessnelheden tot 2000 MB/s en 
een capaciteit tot 2 TB zijn het beste bewijs! 

SSD-drives zijn zonder twijfel de toekomst. 
De voordelen in vergelijking met HDD-
drives zijn overduidelijk. In verschillende 
uiteenlopende toepassingen zoals fotografie, 
office en gaming zien we een shift naar SSD-
toepassingen. Op naar het volgende level 
dus!

WD_Black™ P50 Game Drive SSD 
Ref. 00186451 - 52 - 53

ErgonomischInklapbaar

12-in-1

PolyvalentPower Delivery

Rubberen steun

De schuine stand maakt een 
aangename positie mogelijk 

voor comfortabel werken aan 
het bureau of onderweg.

Dit handige 12-in-1 USB-C 
dockingstation is inklapbaar en 
past  in elke laptoptas.

Onvoldoende slots op je pc, 
notebook, MacBook of tablet? 
Dit dockingstation heeft maar 
liefst 12 extra aansluitingen.

De USB-C-aansluiting ondersteunt USB 
Power-Delivery (USB PD) en maakt opladen 
via een USB-C-netadapter mogelijk.

Multi-inzetbaar met een USB-A, 
USB-C power, VGA, HDMI™, LAN/

Ethernet, SD/microSD-kaartlezer en 
3,5mm audio jack aansluiting.

Voor stevige plaatsing 
zonder wegglijden.

Ref. 00200106

Hama 12-in-1 USB-C 
dockingstation & laptop stand

COMING 
SOON
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Niemand in Europa is al langer bezig met ClearPlex beschermfolie dan Robert Jansen. Al sinds 
2016 staat hij in voor de verdeling ervan. Samen met Hama werkt hij aan de uitbouw van het 

merk in de meeste Europese landen. Zo’n man met bakken ervaring interviewen we graag eens 
over wat er allemaal reilt en zeilt in de wereld van displaybescherming.

We beginnen misschien best bij het begin. Hoe 
bent u in contact gekomen met ClearPlex? 
Robert: Ik heb ClearPlex leren kennen op de 
CES-beurs in Amerika in 2016. Zij waren toen een 
relatief jong bedrijf dat zich vooral op Amerika 
richtte. Ik heb toen het contract gekregen om 
ClearPlex te mogen verdelen in Europa. We zijn 
gestart in de Benelux, maar vandaag vind je 
Clearplex in Frankrijk, Spanje, Portugal, Polen,… 

ClearPlex is volledig in Amerika gevestigd. Daar 
vind je dan het product management. Daarnaast 
heb je er de afdeling service en ontwikkeling. Zij 
zorgen voor de designs van de uitsnedes, maar 
ook voor de ontwikkeling van nieuwe folies. Ook 
de productie van de PU-films zelf gebeurt daar ter 
plaatse.
 
Een basisvraag misschien, maar hoe kan zo een 
ongelooflijk dun laagje plasticfolie een scherm 
beschermen tegen schokken?
Robert: Een ClearPlex folie is opgebouwd uit 
verschillende lagen plastics. De folie die ClearPlex 
gebruikt, is gemaakt van polyurethaan. Dat 
is een plastic van hoogwaardige kwaliteit die 

>>

ROBERT JANSEN VAN

CLEAR 
PLEX

ongelooflijk zacht aanvoelt en daarnaast ook 
enorm dun is. Bovendien is de folie heel erg 
helder en houdt hij nauwelijks licht tegen. Maar 
het belangrijkste is dat deze lagen PU-plastic een 
zekere veerkracht bezitten. Het is die veerkracht 
die ervoor zorgt dat bij impact de energie snel 
doorgegeven en verspreid wordt over het hele 
oppervlak. Zo voorkom je dat het scherm breekt 
of barst. 

Onze hoogkwalitatieve Ultra folie 
wordt door NASA gebruikt in het 
International Space Station.
NASA gebruikt de ClearPlex folies op hun 
tablets voor astronauten. Hoe zijn ze bij jullie 
terechtgekomen?
Robert: Bij NASA waren ze op zoek naar een 
oplossing om tablets te kunnen gebruiken in het 
ISS-ruimtestation. De astronauten zouden hun 
tablets gebruiken om notities te maken en te 
communiceren met de aarde. 
 
Maar ze hadden het probleem dat, wanneer een 
tablet breekt of barst, de splinters in de lucht 
zouden terecht komen. Die splinters zweven dan 
rond in de capsule en astronauten zouden die 
dan kunnen inademen. Samen met NASA heeft 
ClearPlex een hoogkwalitatieve beschermfolie 
met polyurethaan-plastic ontwikkeld. Daarom 
kunnen we ons leverancier van NASA en “Trusted 
and Approved by NASA” noemen. De folie die 
in het ISS (International Space Station) gebruikt 
wordt, is dezelfde film die we toen verkochten: de 
‘Ultra’. Die hebben we inmiddels geüpgradet naar 
de ‘Ultra 2’. 

Eén van de eigenschappen van ClearPlex 
bescherming is ‘self healing’. Wat betekent dat 
precies?
Robert: Onze folie kan zichzelf herstellen. 
Wanneer de folie opgewarmd wordt tot 17°C, 
wordt hij ‘self healing’. Krassen die je bijvoorbeeld 
gemaakt zou hebben met de sleutel in je 
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broekzak, verdwijnen dan gewoon. Simpel gezegd 
zou je kunnen stellen dat de folie vanaf 17° C 
vloeibaar wordt en dat op die manier de krassen 
verdwijnen. Als je dus een kras hebt op een 
ClearPlex folie, kun je er met een haardroger over 
gaan om de kras snel zelf te herstellen. 

Met zulke zaken onderscheidt ClearPlex zich van 
de concurrentie: onze folie is dunner, zachter, 
helderder, zelfherstellend,... Dit zijn allemaal 
zaken die het verschil maken.
Omdat de ClearPlex folie zo dun is, is deze 
uitermate geschikt om ‘om de hoek’ te kunnen 
gaan, waardoor we dus de beste oplossing 
hebben om bescherming op curved telefoons te 
installeren. 
 
Wat biedt de toekomst? Wat zit er nog aan te 
komen voor ClearPlex?
Robert: Er komt nog heel wat aan! Zo hebben 
we bijvoorbeeld zelfklevende snijmatten in de 
pijplijn. Op die snijmatten zal je de folie kunnen 
bevestigen zonder gebruik te maken van de 
plakband. Daardoor kan dezelfde snijmachine nu 
grotere formaten snijden. 
Een Lite snijmachine bijvoorbeeld kan dan ook 
folie voor tablets snijden, terwijl hij daarvoor 
beperkt was tot smartphones. Hiermee geef je 
jouw bestaande snijmachine op eenvoudige wijze 
een upgrade. 
 
We werken ook aan een ‘dry installation’-
methode. Bij een klassieke installatie gebruik je 
alcoholgel en een squeegee om het stof en de 
alcoholgel van tussen het scherm en de folie te 
duwen. Met de dry installation hoef je de gel niet 
meer te gebruiken. Dat werkt niet alleen sneller, 
maar het is ook goedkoper. Wanneer je toch liever 
met de gel werkt, omdat je de folie dan even kan 
herpositioneren, kan dat zeker ook nog altijd. 
Beide mogelijkheden blijven bestaan. 
Daarnaast hebben we nu 30 verschillende kleuren 

voor de achterkant in de Infinity serie. Er komt 
ook een  antibacteriële folie aan. Dat is natuurlijk 
erg relevant in de huidige tijd. Verder kijken we uit 
naar de introductie van de Privacy film. Met deze 
folie kunnen anderen naast je niet meer meekijken 
op je scherm. 

ClearPlex folie ter plekke snijden is een prachtige 
service in een fysieke winkel. Maar kan ClearPlex 
ook werken in een online omgeving?
Robert: We hebben tijdens de voorbije lockdown 
duidelijk gemerkt dat ClearPlex ook bij online 
verkoop een duidelijke meerwaarde kan bieden. 
 
Veel online winkels boden toen ook meteen een 
ClearPlex beschermfolie aan bij de aankoop van 
een toestel. Wanneer er dan een bestelling via 
de webshop binnenkwam, sneden ze de folie, 
bevestigden ze die op het toestel en verstuurden 
ze het geheel direct naar de consument. 
 
Er komen steeds nieuwe technologieën op 
de markt van smartphones en tablets, zoals 
toestellen met een plooibaar scherm. Is 
ClearPlex klaar voor zulke evoluties?
Robert: Smartphones of tablets met een 
vouwbaar scherm komen inderdaad naar de 
Benelux. Maar zulke toestellen zijn al eerder 
gereleased in andere plaatsen op de wereld.

Daardoor hebben we alle tijd gehad om de juiste 
ontwerpen daarvoor te ontwikkelen. Glazen 
bescherming of hardere plastics schieten te kort 
bij toestellen met curved displays of een vouwbaar 
scherm. Maar ClearPlex folie is flexibel genoeg om 
zulke nieuwe uitdagingen aan te kunnen.  
 
Goed om te horen! Bedankt voor uw tijd en nog 
veel succes verder!
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It’s time for u 
to Rage!

With uRage, gaming reaches a new level in terms of variety, 
design and quality! For thrilling matches, real adrenaline and the 

discovery of new worlds - tailored to the needs of gamers.

GAMING HEADSET 

GAMING WEBCAM 

GAMING MOUSE 



SNAP
SHOT

Het dagelijkse reilen en zeilen bij Hama Benelux.

1. Onze showroom moet inspirerend en up-to-date blijven. Daarom is het marketingteam volop bezig met een volledige make-
over om een nieuwe impuls te geven aan het geheel.   2. Nu Gert op pensioen is, staan Christophe (l) en Kristof (r) samen 
klaar om de fakkel van Logistic Management over te nemen. Heel veel succes!   3. In het gebouw van Hama Benelux werd 

overal uniforme en duidelijke coronasigning aangebracht. Zo blijven de maatregelen in de strijd tegen COVID-19 prominent 
in beeld.   4. Tineke (l) en Aurélie (r) zijn onze twee nieuwe krachten. Tineke versterkt het Finance departement en Aurélie 
vervoegt het Internal Sales team. Welkom bij de Hama-familie!   5. Na een lange lockdown mochten we opnieuw klanten 

verwelkomen in onze showroom. Terug wat leven in de brouwerij na enkele maanden op een lager pitje.   6. Ter ere van zijn 35 
jaar anciënniteit, kreeg Timo een kostuum op maat van Hama. Proficiat Timo! De eerste pasbeurt is reeds achter de rug.
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Under construction
Opvolging verzekerd

2.

Coronasigning
3.

Back in business
Strak in het pak

6.4.
Welkom Tineke en Aurélie!

1.



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.



 

In charge of your 
home entertainment.

A36 + SW10
HDMI/ARC/Virtual surround

White  /  Black

www.audiopro.com
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