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Smart Home 
Voel je thuis in een slim huis. Ontdek 

al onze smart home producten.
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Interview 
Jörg Hempen over zijn jarenlange 
ervaring binnen Hama.

24

Hama de laadspecialist 
Krachtige, efficiënte en 

veilige laadoplossingen.

14

Meer dan 30 jaar had ik het geluk om in de 
boeiende en snel evoluerende Consumer 
Electronics-wereld te mogen werken. Steeds 
hebben we getracht om producten en 
ideeën op een creatieve en gepassioneerde 
wijze naar de retailkanalen in de Benelux en 
Frankrijk te brengen.

‘De tijd vliegt te snel voorbij…’ 
Ook ik ontsnap niet aan dit oude cliché: het 
moment is gekomen om de fakkel door te 
geven aan Peter, Christine, Christian, Régis 
en het volledige Hama-team. Samen zullen 
zij deze HAMAG boeiender maken dan ooit. 
Ik wens hen véél inspiratie en innovatie 
toe! Mijn passie voor deze wereld zal zeker 
niet verdwijnen: ik kijk nu al nieuwsgierig 
uit naar de eerste HAMAG van deze ‘Next 
Generation’! 
 
Dank voor het trouw lezen van onze HAMAG. 

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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Loop Earplugs 
Geniet van extra rust met 
oordopjes die storend geluid 
verminderen.

28

Foto’s in the picture 
Ontdek onze fotolijsten en 

albums voor het archiveren van 
alle onvergetelijke momenten.

20

13 Wannahave - must-have accessoires.   19 Vragenvuur - onze reporter gaat de 
straat op en vraagt de mening van de consument.   23 Coming Soon - een gloednieuw 
product, op weg naar ons magazijn.   27 Feitjes - interessante weetjes. 
30 Snapshot - het dagelijkse reilen en zeilen bij Hama Benelux. 

Gaming 
Speel op een hoger niveau met 
accessoires voor Playstation 5 

en Xbox Series X.
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GAMEGAME
ON!ON!  

RELEASE NIEUWE CONSOLES

DDe populariteit van de nieuwe consoles was 
al meteen duidelijk bij de lancering. De vraag 
oversteeg ruimschoots het initiële aanbod: beide 
consoles waren kort na hun release volledig 
uitverkocht. 

Toegankelijk
Gaming is dan ook enorm populair. Ongeveer een 
derde van de gigantische € 137 miljard omzet die 
gaming vertegenwoordigt, wordt gedragen door 
console gaming. De markt van console gaming 
alleen al is groter dan de hele filmindustrie. Dat is 
niet te verwonderen als je weet dat 28% van de 
huishoudens minstens één console in huis heeft. 

Consoles zijn dan ook enorm toegankelijk en 
gebruiksvriendelijk. In tegenstelling tot gamen 
op een pc, vereist gamen op een console weinig 
voorkennis: je verbindt je console aan je televisie 
en hoeft je verder geen zorgen te maken over 
woorden zoals RAM, CPU’s, DDR,... 
De lockdowns van afgelopen jaar gaven gaming 
een extra duwtje in de rug. De verkoop van 
games en consoles kregen een flinke boost toen 
iedereen verplicht thuis moest zitten. Dat merkte 
je ook onmiddellijk op social media. Denk maar 

aan de plotse populariteit van de feelgood game 
‘Animal Crossing’ tijdens de eerste lockdown. 
Iedereen wou even ontsnappen naar een rustig, 
eenvoudig leventje op een tropisch eiland. Tijdens 
de lockdowns creëerden multiplayer gaming 
sessies verbondenheid met vrienden waardoor 
het sociale isolement af en toe eens doorbroken 
kon worden. Geen wonder dat de gaming markt 
de coronaperiode ongeschonden doorkwam.

Console markt
In de Benelux zijn de meest verkochte consoles 
die van Nintendo en Sony. Nintendo richt zich 
vooral op beleving en scoort bij de “casual”, 
jongere markt. Sony gaat voor power en 
grafische kracht en richten zich daarom meer op 
de serieuzere gamer. Het is een markt die groeit 
en blijft groeien. En nu, bij de release van de 
nieuwe generatie consoles, is het ideale moment 
om mee op die kar te springen. 

Nieuwe console in huis
Een nieuwe console in huis halen, betekent vaak 
ook nieuwe accessoires installeren. Voldoet 
de huidige kabel wel? Kunnen de controllers 
optimaal worden geladen? Zijn die hagelnieuwe 

Ongeveer iedere zeven jaar brengen Sony en 
Microsoft een nieuwe generatie consoles uit. 
Eind 2020 was het zover: de release van twee 
fonkelnieuwe gaming machines. Microsoft 
bracht de Xbox Series X op de markt en Sony 
presenteerde zijn PlayStation 5 aan het grote 
publiek. Het zijn mooie momenten waar we, 
graag samen met u, op inspelen.

controllers wel voldoende beschermd? Kan het 
geheugen uitgebreid worden?
Hier staan we je graag met raad en daad bij. 

Zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X 
ondersteunen 8K-resolutie. Maar daar heb je 
natuurlijk een passende kabel voor nodig. De 
ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel: 
een 8K-tv met 8K-console die verbonden zijn met 
een HDMI-kabel die slechts 4K aankan, toont 
ook maar maximaal 4K-beeld. Geef dus zeker een 
8K-HDMI-kabel (ref. 00056609) mee met iedere 
nieuwe console.
Om comfortabel te gamen, zit je graag volledig 
geïnstalleerd in de sofa. Maar dan moet je 
controller natuurlijk opgeladen zijn. Met de juiste 
kabel laad je hem op aan je PS5 zelf. Onze USB-C 
naar USB-C laadkabel (ref. 00054461/62) is 
drie meter lang. Dus moest je vergeten zijn je 
controller op te laden, kun je nog altijd tot op drie 
meter afstand van je console spelen.
Hama komt binnenkort ook op de markt met 
laadstations voor de controllers. We krijgen 
zelfs een exemplaar waarmee je jouw controller 
draadloos laadt.
Verder zijn de control sticks zowat het delicaatste >>

Ultra high-speed  
8K HDMI™-kabel met 
vergulde connector 
Ref. 00056609
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WD_Black SSD SN850 
Ref. 00186573/74/75

>>

Set control-stick opzetstukken 8-in-1 
Ref. 00054475/76

Hama gaming headset voor PlayStation 5 
Ref. 00054460

De markt van console 
gaming is groter dan de 
hele filmindustrie.
belangrijkste deel van je game-collectie. Maar er 
is nog een belangrijke hindernis: Sony heeft het 
geheugenslot nog niet geactiveerd op de PS5. 
Pas na een systeemupdate in de zomer van 2021 
zal die bruikbaar zijn. Vanaf dan kun je makkelijk 
geheugen bijplaatsen en installeer je zorgeloos 
games en updates.

May you live in interesting times
Het zijn interessante tijden in het land van de 
consoles. De treinen van Sony en Microsoft zijn 
vertrokken en stomen richting consument. 
Nu is het juiste moment om jouw wagon aan 
te haken met de gepaste accessoires.

deel van de controller. Om die te sparen, biedt 
Hama ook opzetstukken aan. Daarnaast zorgen 
deze opzetstukken (ref. 00054475/76) voor 
meer grip door hun textuur en voor meer precisie 
dankzij hun hefboomeffect.
Met de Hama gaming headset voor PS5 (ref. 
00054460) zorg je ervoor dat niet ieder schot 
door de hele kamer te horen is. Zelf geniet je dan 
van prachtig geluid waarmee je duidelijk hoort 
uit welke richting de naderende voetstappen 
komen. Ook tijdens multiplayersessies met 
je gaming buddies kun je niet om een goede, 
handige headset met microfoon heen. Hoe geef 
je anders snel aanwijzingen en verwens je jouw 
blunderende teamgenoten?

De achilleshiel van de PS5
Veel games worden tegenwoordig digitaal 
aangekocht. Dat heeft als voordeel dat ze te 
allen tijde aan je PlayStation-account gekoppeld 
blijven en dat je het spel nooit kunt verliezen of 
beschadigen. Maar dat betekent wel dat je het 
spel volledig moet downloaden en installeren 
om te spelen. En dat kan gigabytes vreten. 
Het enorm gehypte ‘Cyberpunk 2077’ neemt 
bijvoorbeeld 110 GB van het geheugen van 
je PS5 in. Standaard zit in de PS5 zo’n 825GB 
geheugen, waarvan je er uiteindelijk slechts 
667GB daadwerkelijk kunt gebruiken. Als je 
dan bijvoorbeeld ‘Call Of Duty Black Ops Cold 
War’ installeert (225GB), heb je al 60% van het 
geheugen van je PS5 opgesoupeerd.
Het is ook duidelijk dat games in de toekomst 
zeker niet kleiner zullen worden. Maar gelukkig 
kun je het geheugen van een PS5 relatief 
gemakkelijk uitbreiden. Sony is streng met het 
toekennen van PS5-waardig geheugen: de lees- 
en schrijfsnelheden moeten hoog genoeg zijn. 
Maar Western Digital heeft zijn SN850-lijn (ref. 
00186573/74/75) klaar staan die perfect is voor 
de PS5. De leessnelheid gaat tot maar liefst 7.000 
MB/s. Je zou je geheugen dankzij de SN850-
schijven kunnen uitbreiden met 500GB, 1 TB of 
2 TB. Daarmee heb je voldoende plaats voor het 

PS5 controller USB-C 
oplaadkabel “Basic”  
Ref. 00054461/62

NIEUW WD_BLACK™ SN850 
NVMe™ SSD

WD_BLACK™ P50 
GAME DRIVE SSD

WD_BLACK™ P10 
GAME DRIVE

NIEUW WD_BLACK™ D50 
GAME DOCK NVMe™ SSD

NIEUW WD_BLACK™ AN1500 
NVMe™ SSD AIC

©2020 Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Western Digital, het logo van Western Digital, WD 
BLACK en het logo van WD BLACK zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Western Digital Corporation of haar dochterondernemingen in 
de VS en/of andere landen. NVMe™ is een handelsmerk van NVM Express, Inc. PCIe® is een gedeponeerd handelsmerk en/of servicemerk van PCI-SIG in de 
Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. Productspecificaties kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke producten.

WANT DE 
GAME WACHT 
NOOIT.
MAAK KENNIS MET HET UITGEBREIDE WD_BLACK™-AANBOD

Stop met kijken naar schermen die blijven laden. Verhoog je capaciteit 
en snelheid om snel op gang te komen en je vijanden sneller te 
verpulveren. Het WD_BLACK™-aanbod is speciaal gebouwd voor gaming.

OPSLAG MET HOGE PRESTATIES, SPECIAAL GEMAAKT VOOR GAMING
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VOEL JE THUIS IN EEN
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Hama slimme  
alarmsirene 105 dB 
Ref. 00176590

Hama wifi-ledinbouwspot 
Ref. 00176578 en ref. 00176588 

De handige Hama 
Smart Home app is 

gratis te downloaden 
via de Apple Store of 

de Google Play Store. 

Hama starterskit  
wifi verwarmingsregeling + 2x 

slimme radiatorthermostaat 
Ref. 00176593

Hama afzonderlijke slimme 
radiatorthermostaat

Ref. 00176592

Creëer scenario’s, zo kan  
je jouw slim huis snel en heel 
makkelijk automatiseren.

Hama wifiledlampen 
Ref. 00176581 tot 87

Tien jaar geleden leek het idee om je verlichting, thermostaat 
en huisbeveiliging via je smartphone te bedienen absurd. 

Ondertussen zijn we vertrouwd met grote technologische sprongen 
en gaan we hier steeds makkelijker mee om. Vandaag de dag zijn 

mensen al erg gewend geraakt aan geïntegreerde apparaten en 
apps die alles makkelijker maken. De basis is gelegd. Je hoeft geen 

techneut meer te zijn om te genieten van smart producten. Ook 
Hama heeft dit begrepen en breidt zijn smart aanbod verder uit.

SLIM SLIM 
HUISHUIS

“Hey, Google! Licht aan!” En hop, het licht 
in de woonkamer springt aan. Het enige wat 
je moet doen, is de lamp configureren met 
de eenvoudige ‘Hama Smart Home’ app 
en toevoegen aan de Google Home app. 
Makkelijk en zo gepiept. Vanaf nu kom je  
‘s avonds thuis in een sfeervol verlicht huis. 
Met de nieuwe Hama slimme wifiledlampen 
(ref. 00176581/87) en ledinbouwspots (ref. 
00176578/88) creëer je in een wip de juiste 
sfeer. Je hebt de keuze uit maar liefst 16 
miljoen sfeerkleuren.

Maak je eigen scenario’s
Beepbeep!... Beepbeep! De wekker gaat. Nu 
kan je twee dingen doen: of je doet  het licht 
aan en je verblindt jezelf, of je strompelt het 
bed uit in het donker, met het risico om je 
tenen te stoten en je tocht door het donker al 
hinkend verder te zetten. Niet leuk, maar we 
hebben het allemaal wel eens meegemaakt.
Met een scenario maak je je het leven 
makkelijker en een stuk aangenamer. Zo 
kan je bijvoorbeeld het scenario ‘ochtend’ 
instellen. Hierdoor zal je Hama wifiledlamp ‘s 
ochtends in de slaapkamer aangaan met 60% 
lichtsterkte en 30 minuten later automatisch 
weer uitschakelen. Zo geniet je van een 
stressvrij begin van de dag en vermijd je 
bovendien een doktersbezoekje.

Comfortabel warm
Een aangenaam warm huis, dat is 
zalig thuiskomen. En al zeker wanneer 
je ook nog eens tot 30% energie en 
verwarmingskosten kan besparen. Met 
de slimme verwarmingsregeling van Hama, 
kan je voor elke ruimte op maat gemaakte 
verwarmingsscenario’s instellen. 
De verwarmingsregeling regelt en 
programmeert je radiatoren. Via de app 
kan je zelfs aanpassingen doen terwijl je 
onderweg bent naar huis. De starterskit (ref. 
00176593) bestaat uit een slimme sturing 
en twee slimme radiatorthermostaten. 
Hiermee kan je twee radiatoren aansturen. 

Heb je meer radiatoren die je wil bedienen? 
Geen probleem! Je kan de slimme 
radiatorthermostaat (ref. 00176592) ook 
afzonderlijk bestellen en zo je slimme 
verwarming uitbreiden. 

Better safe than sorry
Ramen en deuren zijn voor een geoefende 
inbreker vaak vrij makkelijk te openen. 
Logisch dus dat veel mensen zich hier zorgen 
over maken. Veiligheid is belangrijk, maar 
je wil natuurlijk niet in een hoogbeveiligde 
bunker wonen. Onze safety producten 
bieden de gulden middenweg. 
De nieuwe Hama outdoorcamera (ref. 
00176576/77) met HD-kwaliteit, nightvision, 
bewegingssensor, microfoon en speaker 
houdt je tuin nauwlettend in de gaten en 
waarschuwt je als hij verdachte bewegingen 
opmerkt. Je kan hem ook gebruiken om een 
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Wil je meer weten over onze slimme producten?  
Neem contact op met je salescontact of surf naar  
www.hama.com

INDOOR, MAAR OOK

OUTDOOROUTDOOR
Een slim huis is één zaak, maar wat met de 
tuin? We hadden het al eerder over onze 
slimme outdoorcamera. Je kan die combineren 
met de Hama slimme buitenverlichting 
(ref. 00176563/64) en je tuin via het ‘controle 
scenario’ beveiligen. Deze strakke, elegante, 
spatwaterdichte lampen in aluminium met 
IP44 quotering passen perfect in iedere tuin. Je 
kan zelfs de hoek van de lichtstraal aanpassen 
zodat de lamp een bredere of smallere 
lichtbundel produceert. 

Met de spatwaterdichte Hama outdoor 
wifistekker (ref. 00176570) met behuizing 
in rubber kan je ook de irrigatie van je tuin 
automatiseren. Plug de waterpomp in, 
programmeer een scenario en de plantjes 
in de tuin zullen, op de door jou gekozen 
momenten, water krijgen. Je kan er natuurlijk 
ook lichtsnoeren mee bedienen. Zo gaat alles 
automatisch aan en uit en hoef jij je ‘s nachts in 
bed niet meer af te vragen of je het licht in de 
tuin wel hebt uitgedaan.

Hama wificontroller  
voor ledstrip 

Ref. 00176568

Hama wifiwandlamp  
voor binnen en buiten 

Ref. 00176563/64

Hama outdoor  
wifistekker 

Ref. 00176570

Hama outdoor  
wificamera 

Ref. 00176576/77

oogje in het zeil te houden 
als je hond of kat in de tuin 
zit. Zo weet je meteen of 
je favoriete viervoeter het 
niet te bont maakt. 
Wordt er een raam of 
deur geopend terwijl er 
niemand thuis is, dan stuurt 
het raam- en deurcontact (ref. 00176553), 
of de bewegingsmelder (ref. 00176554), een 
melding naar je smartphone. Zo kan je altijd 
snel reageren, zelfs als je op vakantie bent. 
Wil je nog een stapje verder gaan, dan 
is er de slimme sirene (ref. 00176590). 
Met zijn 105 dB is hij de schrik van elke 
inbreker. Combineer ze met het raam- en 
deurcontact, de bewegingsmelder en de 
binnencamera (ref. 00176566) voor een 
totale beveiliging. Dankzij een keuze aan 
verschillende belsignalen, kan je de Hama 
wifisirene ook gebruiken als deurbel. Ze 
heeft zelfs een geïntegreerde temperatuur- 
en vochtigheidsensor. 

Slimme stekkers
Via de slimme stekker van Hama (ref. 
00176573) kan je ook de meest eenvoudige 
elektrische apparaten bedienen met je 
stem of via de app. Plug de vloerlamp in 
een slimme stekker en schakel ze aan of uit 
vanuit je luie sofa. Zwoele zomeravond? Zet 
de ventilator aan zonder uit bed te hoeven 
komen. Bovendien kan je via de app zien 
hoeveel stroom je verbruikt. Of gebruik de 
Hama WLAN-stekkerdoos (ref. 00176574) 
om apparaten op één plaats aan te sturen, 
gezamenlijk of afzonderlijk, bijv. voor de 
thuisbioscoop- en woonkamerverlichting. 
Bovendien zijn er vier USB-poorten zodat je er 
ook je USB-apparaten mee kan opladen.

Enkel  
NL

Hama WLAN stekkerdoos 
4-weg, met 4 USB-A poorten 
Ref. 00176574

Samen sterk
De slimme producten doen stuk voor stuk 
hun werk. Maar bieden ook heel wat extra 
toepassingen en functies als je ze verbindt met 
andere slimme producten. 
Scenario’s en automatiseringen maken 
je dagelijks leven zoveel aangenamer en 
comfortabeler. Bijvoorbeeld met het ‘controle 
scenario’: van zodra de wifibuitencamera 
‘s nachts een beweging detecteert, gaat 
de buitenverlichting meteen aan. Of met 
het ‘nacht scenario’: als je ‘s nachts uit bed 
moet, heb je liever geen fel licht. Met onze 
bewegingsmelder kan je het licht ‘s nachts 
met een lichtsterkte van slechts tien procent 
laten branden. Of waarom niet het ‘bioscoop 
scenario’ als je wil genieten van de nieuwste 
blockbusters in de juiste sfeer. Om het juiste 
bioscoopgevoel te krijgen, programmeer je een 
gezellige scène met onze slimme lampen en 
ledstrips. Bijvoorbeeld: als de tv na 19u wordt 
aangezet, wordt de verlichting gedimd en 
gaan de ledstrips via de ledstripcontroller (Ref. 
00176568) aan. Een perfecte bioscoopervaring 
voor elk huis - en dat met slechts één klik.

Hulpbehoevenden 
Slimme producten zijn niet alleen praktisch 
maar bieden ook voordelen voor ouderen of 
mensen met een handicap. Zo kan een vloer- 
of bedlampje worden omgetoverd tot een 
slimme verlichting. Dat is heel praktisch, want 
zo kan het licht worden ingeschakeld zonder 
dat iemand hoeft op te staan of hulp nodig 
heeft van anderen. Voor deze mensen maken 
deze producten echt een verschil omdat 
ze hen helpen om een bepaalde mate van 
zelfstandigheid te behouden.



1. Hama USB-C-kabel display (00187243)   2. Hama power pack “Fabric 10”, 10 000 mAh (00187260)   3. Hama boekalbum 
“Fine Art”, 24x17 cm (00002730)   4. Hama cover “Colorful” voor Samsung Galaxy A70 (00187444)   5. Hama radiogestuurde 

wekker “RC 660” (00186322)   6. Happy Plugs hoofdtelefoon Air 1 Go Mint (00192063)   7. Loop Quiet oorbescherming 
(00192303)   8. Urbanears True Wireless Luma Ultra Violet (00191861)   9. Hama portretlijst “Velluto” 10 x 15 cm (00068092)   

10. Hama tafelklok “Golden” (00186303)   11. Hama oplader display (00210540)

Na de kille winter komt het lentezonnetje opnieuw tevoorschijn. 
Ontdek hier een fleurige selectie producten in muntgroen en violet.

Een goede displaybescherming is onmisbaar. Zeker als je weet dat 
smartphones vaak volledig uit glas gemaakt zijn. ClearPlex blijft 

innoveren met nieuwe beschermfolies voor de voor- en achterzijde 
van smartphones. Maar ook tablets, laptops of wearables bescherm 

je met ClearPlex. Zo biedt ClearPlex een oplossing voor elk toestel en 
elke verwachting van de consument.

‘s Werelds beste  
displaybescherming
voor elk toestel en 

elke toepassing
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STROOM
VOOR ALLE TECHNOLOGIE

Handige technologische toestellen zoals smartphones, tablets en laptops worden in elke 
huiskamer, kantoor en onderweg intensief gebruikt. De ingebouwde batterijen worden 

steeds krachtiger, maar toch... De consument heeft nog altijd behoefte aan extra power om 
de eindeloze stroom van social media notificaties, mailtjes en telefoongesprekken te kunnen 

blijven verwerken. Daarom heb je als retailer de juiste laadoplossingen nodig als cross-
selling bij smartphones en andere gadgets. Ontdek alle innovatieve producten in dit artikel.

Je kent het wel. Net op het moment 
dat je een levensbelangrijk telefoontje 
verwacht, beslist de smartphonebatterij 
dat het welletjes is geweest. Dankzij de 
bliksemsnelle smartphoneladers van Hama 
is dit horrorscenario voorgoed verleden 
tijd. Bovendien bieden we naast krachtige 
en pijlsnelle smartphoneladers ook andere 
laadoplossingen met praktische snufjes.

Sneller dan het licht 
Heel wat smartphonefabrikanten 
ondersteunen  Qualcomm Quick Charge 
(QC) of Power Delivery (PD).  Deze twee 
populaire technologieën komen anno 2021 
heel vaak voor en garanderen extreem snelle 
laadtijden in vergelijking met vroegere 
laders. Zo zorgt Qualcomm Quick Charge 
3.0 voor 80 procent batterijlading in niet 
meer dan 35 minuten en is de smartphone in 
no time terug volgetankt. 

Niet alle toestellen gebruiken evenveel 
stroom en daarom verschilt de kracht van 
de ingebouwde accu. Dit heeft natuurlijk 
een invloed op het laadvermogen.  Zo heeft 
een smartwatch of draadloze hoofdtelefoon 
slechts een vermogen van 5W nodig om 
efficiënt op te laden, in tegenstelling tot 
een smartphone (18-27W), tablet (30-42W) 
of notebook (65W). Een lader met Power 
Delivery herkent het aangesloten toestel 
automatisch en past het geleverde vermogen 
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aan zodat de batterij zo efficiënt mogelijk 
opgeladen wordt.  
Door dit geoptimaliseerd laadproces 
wordt de accu minder belast en wordt de 
levensduur gevoelig verlengd. Bovendien is 
het ook een stuk veiliger.
Het spreekt voor zich dat de smartphone 
deze technologieën ook moeten 
ondersteunen, anders heeft het weinig zin 
om deze laders samen te verkopen. 

Hama heeft het allemaal 
De nieuwe reeks Hama laders combineert de 
twee snellaadtechnologieën Power Delivery 
en Qualcomm Quick Charge in één allround 
product. Zo is de Hama mini-oplader 18W 
(ref. 00188350) een kleine krachtpatser 
met grootse prestaties. De USB-C-poort 
garandeert een geoptimaliseerd en veilig 

Hama oplader 20W 
USB-C, PD/QC 
Ref. 00210535

Hama autolader, QC/PD, 30W 
Ref. 00210589

Hama mini-oplader 18W 
USB-C, PD/QC 
Ref. 00188350

laadproces. Het grotere broertje is de 
Hama oplader 20W (ref. 00210535). Deze 
toplader werd speciaal ontwikkeld met de 
iPhone 12 series in het achterhoofd. Met een 
extra vermogen, premium kwaliteit en een 
handig ledlampje die de laadtoestand van 
het apparaat aangeeft, is dit dus de beste 
laadoplosssing voor deze toestellen! Een 
must-have in jouw assortiment. 
Naast deze reisladers is de Hama autolader 
(ref. 00210589) dé referentie voor snelladen 
onderweg. Een USB-C en USB-A aansluiting 
met Quick Charge 3.0 & Power Delivery 
maken het plaatje compleet.
 
GaN: de toekomst van laden 
Het neusje van de zalm is de nieuwe Hama 
GaN-lader 65W (ref. 00210592). GaN staat 
voor galliumnitride. Dit materiaal wordt als 
sinds de jaren ‘90 gebruikt in ledverlichting, 
maar sinds kort dus ook in laders. 

Hét grote voordeel van GaN: deze stof 
produceert veel minder warmte. Er kunnen 
ook heel wat meer componenten op een 
veel kleinere ruimte gemonteerd worden. 
Een ultracompacte (de grootte van een 
luciferdoosje) en toch krachtige lader is het 
innovatieve resultaat!  

Hama oplader GaN 65W 
USB, USB-C, PD/QC 
Ref. 00210592USB-C

USB-A

OPLADEN?OPLADEN?
HOEVEEL WATTAGE VOOR OPTIMAAL

5W Smartwatches / draadloze headphones
15W Samsung A-reeks
15W iPhone 12 reeks (draadloos laden)
18W iPhone (vanaf versie 8)
20W iPhone 12 reeks
25W Samsung S21 reeks

30 - 42W Tablets
45 W Samsung Note reeks
65W Notebooks
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Wil je meer weten over onze 
laadoplossingen? Neem contact op met je 
salescontact of surf naar www.hama.com

De klanten die jouw winkel bezoeken, zijn 
meestal gericht op zoek naar een specifiek 
product. Toch kan je impulsaankopen 
stimuleren dankzij onze leuke displays met 
Hama laders (ref. 00210540 / 00178368). De 
leuke kleuren maken het plaatje compleet. 
 
Deze handige meeneemproducten 
herkennen de aangesloten apparatuur 
automatisch. Het laadproces wordt 
optimaal aangepast waardoor de accu van 
de smartphone of tablet wordt gespaard. 
Bovendien kunnen deze compacte laders 
twee toestellen tegelijkertijd opladen met 
twee USB-aansluitingen. Een budgettopper!

DIE IN HET OOG SPRINGEN
DISPLAYSDISPLAYS

Display Hama reislader, 
2x USB,  20 stuks 
Ref. 00210540

Display Hama 
autolader, 

2x USB,  20 stuks 
Ref. 00210545

één. De muziek wordt vanaf de smartphone 
via Bluetooth/AUX-kabel of micro-SD kaart 
doorgegeven aan de FM-transmitter die op 
zijn beurt het geluid omzet naar een FM-
signaal. Kies daarna de juiste frequentie op je 
autoradio en klaar. Jouw eigen media wordt 
door de radiospeakers geknald. 
De Hama FM-transmitter met handsfree-
functie (ref. 00014165) doet er nog een 
schepje bovenop: het apparaat schakelt 
automatisch over naar de handsfree-functie 
bij een binnenkomende oproep. 
 
Soms ben je natuurlijk ook onderweg zonder 
auto en dan wil je de smartphone eveneens 
kunnen opladen. Dankzij de nieuwe power 
packs “Fabric 10” van Hama (ref. 00187257 
tot 60) is dit een fluitje van een cent. Met 
een capaciteit van maar liefst 10.000 mAh 
zorgen deze toppers voor voldoende energie. 
Het stijlvolle stoffen design maakt het 
plaatje compleet.

Multitasking
Niet elke woning is standaard voorzien van 
een onbeperkt aantal stopcontacten. Om 
alle toestellen op te laden, ontwikkelde 
Hama de multitaskingkampioen 
oplaadstation 51 watt (ref. 00210536). 
Met 1 Power Delivery ondersteunende 
USB-C-poort, 1 QC 3.0 USB-poort en drie 
USB-A-poorten kan dit compacte toestel 
maar liefst vijf toestellen tegelijkertijd 
opladen. Superhandig voor een home office 
werkplaats bijvoorbeeld. Het laden gebeurt 
aan de hoogst mogelijke snelheid. Veilig, 
efficiënt en duurzaam.

Hama oplaadstation 51 watt 
(1x QC 3.0, 3x USB-A, 
1x USB-C PD) 
Ref. 00210536

Hama netsnoer in hoek (wit) 
Ref. 00137226/27/28 

Hama netsnoer in hoek (zwart) 
Ref. 00137229/30/31 

Hama FM-transmitter met 
bluetoothfunctie en handsfree-functie 

Ref. 00014165

Hama FM-transmitter 
met bluetoothfunctie 
Ref. 00014164

Hama Power Pack “Fabric 10”, 10000mAh 
Ref. 00187257/58/59/60

Compacte stroomvoorziening 
Naast de accessoires die naar elke plek 
meereizen zoals smartphones, tablets, 
notebooks,... mogen we heel wat 
andere toestellen zeker niet uit het oog 
verliezen. Televisies, (smart) speakers, 
pc’s, notebookladers, beeldschermen,... 
hebben natuurlijk ook stroom nodig. Ook 
in dit segment kunnen we een mooie reeks 
producten voorstellen. 
 
Eén van de blikvangers in dit aanbod is het 
gebogen Hama netsnoer (ref. 00137226 tot 
31). Dit innovatief product is beschikbaar in 
twee kleuren (zwart en wit) en drie lengtes 
(1,5, 3 en 5 meter). De twee stekkers van 
dit snoer zijn ontwikkeld met een hoek 
van 90°. Een gigantische 65 inch QLED-tv 
kan op die manier probleemloos voorzien 
worden van de nodige 230V. Hoger dan 
met het standaardsnoer van anderhalve 
meter én volledig vlak tegen de muur. Een 
ultracompact ontwerp dus, perfect geschikt 
voor plaatsen met heel weinig ruimte. 
 
Laden onderweg 
Vaak onderweg met de auto? Dan weet je 
als geen ander hoe praktisch het is om de 
smartphone onderweg op te laden. Een 
streepje muziek tijdens de rit is dan een 
mooie extra. 
Voor oudere wagens zonder modern 
mediasysteem, is de Hama FM-transmitter 
met bluetoothfunctie (ref. 00014164) 
een all-in-one oplossing. Plug dit handige 
hebbeding in de aanstekeraansluiting, stel 
een eigen FM-frequentie in en klaar! Je hebt 
een smartphonelader en mediaspeler in 

Veiligheid, efficiëntie 
en duurzaamheid 
staan centraal bij 
alle Hama laders.



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

66% VAN DE MENSEN ZOU DE DAGELIJKSE 
SCHERMTIJD GRAAG WILLEN VERMINDEREN. 

MAAR NAAR WELK SCHERM KIJKT U HET MEEST 
OP EEN DOORDEWEEKSE DAG?

- Sofia
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CARO

Meestal kijk ik 
Netflix op mijn 
gsm. Dat kan 
ik rustig en 
alleen op mijn 
kamer doen.

ILSE

Het meest staar ik naar mijn 
smartphone, vooral om praktische 

info te zoeken: recepten, 
routebeschrijvingen, muziek, 
nieuws,... Een smartphone is 

krachtig, polyvalent en steeds in 
de buurt. Je lijkt er zo veel tijd mee 
te winnen, maar op het einde van 

de dag realiseer je hoeveel tijd je er 
eigenlijk mee verloren hebt.

GUILLAUME

Zelden is het zo duidelijk. Het smartphone-scherm is hét scherm 
bij uitstek waar onze blik op blijft haperen. De oorzaak is niet ver te 
zoeken: het grootste gedeelte van de dag ligt hij binnen handbereik. 
We zijn er niet enorm fier op, maar de sociale media blijkt de grootste 
bron van aantrekking te zijn voor dit kleine scherm.  
En nu snel even Instagram checken?

Zeven uur per dag kijk ik al 
naar computerschermen op de 
intensieve zorgafdeling waar ik 

werk. Tussendoor durf ik wel eens 
mijn telefoon te checken. Maar ik 

ben van de oudere soort, vaak heb 
ik hem niet bij. ‘s Avonds kijk ik nog 
een uur of twee televisie. Vroeger 
keek ik Netflix op de tablet, maar 
nu heb ik Netflix op de tv. Dat is 

gemakkelijker en mooier.

Ik kijk het meest naar mijn 
smartphone om door de feed van 
Instagram, Facebook, TikTok of 

andere social media te scrollen. Dat 
doe ik op mijn smartphone omdat 

die meestal binnen handbereik 
ligt. Dan hoef ik niet op te staan 

uit de sofa! Verder kijk ik ‘s avonds, 
wanneer ik de tijd vind, Netflix op 

de televisie.



E
LACHEN
NAAR HET VOGELTJE

Vandaag de dag loopt alles digitaal of online: een plaatsje reserveren op restaurant, 
boodschappen doen, met elkaar communiceren,... Maar soms willen we ook eens afstappen 
van al dat digitale gedoe en gewoon lekker nostalgisch genieten van de tastbare dingen.

Een belangrijk onderdeel van de steeds 
digitaler wordende wereld, is fotografie. 
Fotografie is zelfs niet enkel meer voor de 
professionele fotograaf. Dankzij compacte, 
betaalbare fototoestellen en de steeds 
beter wordende smartphonecamera, 
maakt iedereen nu meer foto’s dan ooit! 
Ondanks deze trend werd de productgroep 
‘fotolijsten en albums’ de laatste jaren een 
beetje vergeten.

De consument stond hierdoor voor een 
onbegonnen taak om leuke fotolijsten of 
albums te vinden in de winkel. Meer en meer 
consumenten gingen daarom online op zoek. 
Dit zorgde de laatste jaren voor een serieuze 
stijging in de verkoop van fotolijsten en 
albums bij onze e-commerce klanten. 
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De verkoop van fotolijsten 
en albums kreeg een 
serieuze boost.

Gezelligheid boven alles
Uiteraard heeft de coronacrisis de verkoop 
van fotolijsten en albums alleen maar doen 
stijgen. Mensen zaten voortdurend binnen 
en wilden hun interieur een beetje gezelliger 
maken. De verkoop van leuke fotolijsten 
kreeg hierdoor dus een serieuze boost.
Maar ook de toegenomen vrije tijd werd 
mooi benut om herinneringen tastbaar te 

maken en te verzamelen in een mooi album.
De verkoop van fotolijsten en albums biedt 
dus veel kansen, niet enkel voor de e-tailers 
maar ook voor de fysieke en hybride winkels. 
Wanneer deze producten een mooie plaats 
hebben in de winkel, lokken ze passanten en 
doen die terugkomen.

Fotolijstje aan de wand
Veel mensen kiezen tegenwoordig voor 
een volledige fotomuur in huis. Houden ze 
bijvoorbeeld van de Scandinavische stijl, 
dan kunnen ze kiezen voor onze prachtige, 

rustgevende, houten frames zoals de nieuwe 
Hama “Falun”- of “Nivala”-reeks. Zijn ze 
meer fan van de industriële look, dan zijn 
de stoere Hama “Sevilla”, “Baltimore” of 
“Cleveland” frames een leuk idee. Hebben 
ze geen voorkeur voor een bepaalde stijl, 
dan kunnen alle remmen losgegooid worden 
door kleuren, materialen, formaten,... te 
mixen en er een echt creatief kunstwerk van 
te maken.

Gezellig bij elkaar
Maar ook de fotoalbums worden steeds 
populairder. Vaak kunnen mensen niet 
kiezen voor één of twee foto’s, maar willen 
ze een hele reeks laten zien om de juiste 
sfeer van hun vakantie of feestje weer te 
geven. In dat geval kiezen veel mensen voor 
een old school fotoalbum. 

Nu denk je waarschijnlijk aan die 
ouderwetse, gigantische albums zoals je ze 
bij je grootouders zag, maar wees gerust, de 
tijden zijn veranderd! Hama heeft een hele 

Hama portretlijst 
“Cavo”, Eik
Ref. 00175337

Hama album XL “La Fleur”
Ref. 00002220

Hama spiraalalbum “Blocks”
Ref. 00003818

Hama spiraalalbum “Fine Art” 
Ref. 00094870

1. Hama “Clip Fix” (00063030) | 2. Hama “Riga”, Natuur (00059627) | 3. Hama “Line”, Mat Goud (00175589) | 4. Hama “Sevilla”, Wit (00066256)
5. Hama “Flint” (00069924)  | 6. Hama “Sevilla”, Mat Goud (00066401) | 7. Hama “Madrid” (00066485) | 8. Hama “Nivala”, Wit (00059798)

9. Hama “Sevilla”, Zwart (00066220) | 10. Hama “Sevilla”, Zwart (00066226) | 11. Hama “Falun”, Eiken (00059797) | 12. Hama “Boston”, Goud (00069944)

1
2

3

4

5

6

7

8 9

10

11

12

Hama portretlijst “Baltimore”
Ref. 00069964

reeks leuke albums met allerlei motieven 
en materialen zodat iedereen een album 
in zijn of haar stijl kan vinden. Uiteraard 
zijn de standaard albums, ook nog steeds 
beschikbaar onder het motto “Never change 
a winning team”.



Reflecta Scanner 3-in-1
Ref. 00155348

Hama digitale fotolijst “Slimline”
Ref. 00118560

Wil je meer weten over de foto-archiverings- 
producten van Hama? Neem contact op met je 
salescontact of surf naar www.hama.com
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FAN VAN  
DIGITAAL
Uiteraard zijn er ook mensen die niet 
gevoelig zijn aan de nostalgie van 
afgedrukte foto’s. Er zijn er zelfs die 
oude foto’s liever gedigitaliseerd zien.
 
Zij kunnen dan hun foto’s van hun 
computer of smartphone over 
zetten naar een digitale fotolijst. Zo 
kunnen ze toch nog steeds hun foto’s 
‘uitstallen’, maar dan gecombineerd 
met de flexibiliteit van een digitale 
foto. Ook hier hebben zowel Hama als 
Braun voor elk wat wils. Kies voor één 
van de strakke metalen “Slimline” 
fotofotolijsten van Hama of ga voor 
een rustieke, houten fotolijst van 
Braun (ref. 00191798)

Willen je klanten helemaal af van 
hun gigantische stapels foto’s en 
albums? Dan kunnen ze die in een 
handomdraai digitaliseren met 
de scanners van Reflecta. Het 
te scannen aanbod is eindeloos: 
van foto’s en albums tot dia’s en 
negatieven.

Hier en nu
Nu mensen meer en meer kiezen voor 
tastbare herinneringen, is de groei in 
instant foto’s ook enorm hard gestegen. 
Je vindt tegenwoordig allerlei instant 
fotocamera’s op de markt: denk maar 
aan de Instaxcamera’s van Fujifilm of de 
bekende Polaroid-camera’s. Deze merken 
hebben ondertussen ook al kleine, handige 
printers op de markt gebracht waardoor je 
foto’s rechtstreeks van je smartphone kan 
afdrukken op een leuke instant foto.

Dit is niet alleen leuk om te doen, maar ziet 
er ook nog eens tof uit in huis. Daarom heeft 
Hama ook speciale, metalen wandrekken 
waarop je deze foto’s kan ophangen of 
handige albums om ze in op te bergen. De 
Hama “Mesh” fotohouders (met of zonder 
opbergvak: ref. 00034932 & ref. 00034951) 
staan superleuk in elk interieur.

Hama fotohouder “Mesh”
Ref. 00034951

Draagbare
oplaadcase

Kenmerkend
geluid

Intuïtieve bediening

Ergonomische, 
duurzame constructie

25 uur accuduur
Na één oplaadbeurt gaat 

de Mode II vijf uur mee. 
Dankzij het compacte 

oplaaddoosje, kan hij nog 
zo’n vier keer opgeladen 

worden. Dit zorgt voor een 
totale afspeeltijd van 25 uur.

De Mode II wordt geleverd met een 
draagbare oplaadcase dat direct in een 
broekzak past. Ledlampjes geven het huidige 
batterijniveau van de oplaadcase weer en 
tonen wanneer de oortjes volledig opgeladen 
zijn. De oplaadcase kan zowel draadloos (via 
een apart aan te kopen oplaadbasis) als via 
USB-C opgeladen worden.

Speciaal afgestelde 
dynamische drivers creëren 

een rijke audio-ervaring met 
een diepe, kenmerkende bas, 

natuurlijke middentonen en 
zuivere hoge tonen.

Mode II biedt een echt draadloze 
ervaring met Bluetooth 5.1-technologie. 
Muziek, telefoontjes,... zijn makkelijk 
te bedienen met slechts één touch op 
de oortjes. De aanraak-responsieve 
oortjes leveren een intuïtieve, 
gebruiksvriendelijke ervaring. 

Mode II levert een aangename, ergonomische luisterervaring, 
de hele dag lang. Bij de oortjes worden drie extra oordoppen 
meegeleverd in verschillende groottes. Deze zorgen voor een op 
maat gemaakte en stevige pasvorm. De IPX4- waterbestendigheid 
garandeert extra duurzaamheid en bescherming.

Ref. 00216827

COMING 
SOON

Marshall Mode II 
True Wireless hoofdtelefoon
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WWaar is het begonnen bij u? Hoe bent u bij 
Hama in Monheim terechtgekomen?
Jörg: Het was mijn eerste job. Net 
afgestudeerd aan de universiteit ben ik 
begonnen als international salesmanager 
bij Hama. Samen met Ronald Beger hebben 
wij als allereersten het international sales 
departement opgericht bij Hama. Mijn 
eerste taak was een distributienetwerk 
over Europa uitbouwen en dat coördineren. 
Waar we eigen vestigingen hadden, was 
ik verantwoordelijk voor die mensen. De 
internationale klanten moest ik natuurlijk 
ook bezoeken. In het begin was het vaak 
meer een sales job aangezien er nog geen 
mail of videofonie bestond. Je moest 
werkelijk fysiek het land bezoeken om de 
markt te leren kennen en de producten voor 
te stellen aan je distributeur. 
Het waren opwindende tijden. Er gebeurde 
zoveel. De consumer electronics-markt was 
in volle ontwikkeling en was ongelooflijk 
aan het groeien. De Oost-Europese markt 
opende zich en daar zijn we ingedoken. 
In een heleboel landen zoals België, 
Nederland, Frankrijk,… stampten we 
dochterondernemingen uit de grond.

Al meer dan 30 jaar staat Jörg Hempen in voor de internationale 
verkoop van Hama. In 1991, toen hij startte, zag consumer electronics 

er helemaal anders uit dan in 2021. Hoe alles in al die jaren 
geëvolueerd is en hoe hij de toekomst ziet, vertelt Jörg Hempen ons 

graag in een kort interview.

JÖRG HEMPEN VAN

HAMA

Wat was de strategie achter de verschillen-
de dochterondernemingen? Waarom was 
het niet genoeg om gewoon gedistribueerd 
te worden?
Jörg: Er waren verschillende redenen. 
In Oost-Europa bijvoorbeeld, waren de 
bedrijven vaak veel kleiner of in handen 
van de staat. Er was dus vaak niet genoeg 
kapitaal voorhanden om een groter bedrijf 
op te richten en producten te importeren. 
In andere landen zorgde de snelle groei 
van de markt voor cashflow problemen: 
om te groeien moet je kunnen voldoen 

aan de vraag van de grote klanten die toen 
opkwamen. De grenzen waren toen ook 
strenger, dus je moest over een magazijn 
beschikken en voorraden kunnen aanleggen. 
Het hele financiële plaatje was niet min en 
daar wrong vaak het schoentje.
We hadden ook het gevoel dat, wanneer 
een bedrijf 100% voor Hama kiest, we veel 
meer konden verwezenlijken. Wanneer je 
voor een grotere, lokale distributeur koos, 
was je vaak maar een kleine garnaal in hun 
portfolio. Dan werd er vaak niet genoeg 
aandacht geschonken aan de “kleine 
accessoires”. Om focus te hebben, moest 
je belangrijk zijn voor je partner, maar dat 
betekende vaak dat die kleinere partner de 
groei niet kon financieren. Daarom kozen 
we ervoor om dat allemaal zoveel mogelijk 
zelf in handen te nemen en verschillende 
dochterondernemingen op te richten.

En hoe heeft Hama op de explosie van con-
sumer electronics eind jaren ‘90 ingespeeld?
Jörg: Hama is begonnen in de foto-industrie. 
Het grootste gedeelte van zijn bestaan was 
Hama een foto-accessoirebedrijf: van 1923 
tot de jaren ‘70. Er was ook een korte periode 
waarin we video deden. Daarna begon Hama 
accessoires voor multimedia, IT en mobiele 
communicatie te leveren. De accessoires voor 
mobiele communicatie waren de aanleiding 
voor de grote groei bij Hama. Ik heb dit 
allemaal van dichtbij meegemaakt aangezien ik 
vooral een mobiele rol had. In het begin reisde 
ik Europa rond met twee koffers propvol met 
mappen statistieken, prijzen, stock,...
Later hadden we laptops en kon ik die 
koffers achterwege laten. Toen de gsm en de 
smartphone hun intrede deden, konden we 
zelfs onderweg zaken coördineren.
Het was de tijd van de explosieve groei van 
de consumentenelektronica: van kabels 
tot het mobiel assortiment. Die groei 
was een grote stap voor Hama als bedrijf. 
Toen ik startte, waren er 500 Hama-
medewerkers. Nu tellen we, dankzij de boom 
van de consumentenelektronica, 2.500 
personeelsleden. 

We kijken niet 
enkel naar wat 
technisch mogelijk 
is, maar vooral 
naar wat de markt 
vraagt. >>



En hoe ziet u de toekomst van Hama? 
Jörg: Door het uitbreiden van ons aanbod, 
zie ik in de toekomst zeker een groei voor 
Hama. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat 
we alleen maar meer producten moeten 
aanbieden. Nee, het zal vooral belangrijk 
zijn om onze services in logistiek, distributie 
en merchandising uit te breiden. Ons doel 
moet zijn om mee te spelen in elke schakel 
van de distributieketen: van productie 
tot eindconsument. Natuurlijk zijn er ook 
valkuilen waar we beducht voor moeten zijn. 
Maar als we ten volle gebruik maken van ons 
enthousiasme, teamwork, flexibiliteit en 
internationaal engagement, dan zullen we 
die zeker kunnen vermijden.

Nu het over het uitbreiden van het aanbod 
gaat: waar komen nieuwe producten bij 
Hama vandaan?
Jörg: We doen veel aan trend scouting: 
marktonderzoek, consumenten en retailers 
bevragen over hun ervaringen, beurzen 
bezoeken om te zien wat er gaat komen,... 
We verzamelen die ideeën en stellen zo een 
degelijk assortiment samen. We doen testen 
om te zorgen dat de eindconsument het 
product begrijpt en dat het handige features 
heeft. Het is onze bedoeling om niet alleen 
te kijken naar wat technisch mogelijk is, 
maar vooral om te kijken naar wat de markt 
vraagt. 
Een belangrijke pijler van onze strategie is 
marktonderzoek. We bevragen mensen over 

wat ze van de producten denken en wat ze 
zouden willen verbeteren. Nieuwe producten 
die we op de markt zetten, zijn vaak niet 
helemaal nieuw. Ze zijn eerder een verbeterd 
product, gebaseerd op feedback en ervaring. 
Vaak zijn er features toegevoegd die inspelen 
op wat er gebeurt in de markt. Wanneer 
er bijvoorbeeld nieuwe kabelaansluitingen 
gelanceerd worden, dan zorgen we ervoor 
dat onze nieuwe producten ook aangepast 
worden. Bij Hama stopt het dus niet bij 
het inkopen van producten. We blijven er 
constant aan sleutelen.
Dat is het leuke aan de wereld van 
consumentenelektronica: we zijn allemaal 
gebruikers. In zekere zin kennen we allemaal 
de markt. Dat maakt het zo interessant om 
te kunnen blijven bedenken hoe we onze 
producten kunnen verbeteren.

Interessant is het zeker! 
Bedankt voor uw tijd.
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Bij Hama stopt 
het niet bij het 
aankopen van de 
producten. We 
blijven sleutelen.

Links: het Hama hoofdkwartier in Monheim, Duitsland. Rechts: het Hama Germany managementteam, met Jörg Hempen als 3de van rechts.

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

2020 toch nog een topjaar
2020 is een goed Hama jaar 

geworden! Zo hebben wij met 
onze Hama brands (Hama, Xavax, 
Avinity & uRage) een omzetgroei 
van 6% in de Benelux en 28% in 

Frankrijk gehaald!

Ecologische verpakkingen
Veel van onze nieuwe verpakkingen, 

waaronder die van de eco laders en kabels, 
zijn gemaakt uit 100% karton. Daarom mogen 

wij het geregistreerde 
FSC-keurmerklogo op onze 

verpakkingen zetten. FSC 
streeft naar een duurzaam 

bosbeheer wereldwijd volgens 
strikte sociale, ecologische en 

economische criteria.

Eind 2020 introduceerde Western 
Digital de WD_BLACK SN850 NVMe 
SSD (ref. 00186573/74/75) met lees- 
en schrijfsnelheden tot 7000/5300 
MB/s. Deze helpt gamers om een 
superieure game ervaring te bereiken 
door verbeterde low queue prestaties, 
de laadtijden van games te verkorten 
en bestanden sneller over te brengen. 
Direct na de lancering was het publiek 
uitzonderlijk positief waardoor de 
nieuwe SSD al snel negen awards kreeg.

Een technologisch duo
De digitale hifi-tuners zijn absolute bestsellers uit 
het Hama DAB+ assortiment. Ze kregen, samen 
met digitale radio DIR3510, meer technische 
mogelijkheden en werden uitgebreid met RX/
TX-technologie. Die technologie laat je toe 
om audio te ontvangen én te verzenden. De 
bluetoothontvanger (RX) laat toe om audio 
van smartphones, tablets of computers te 
ontvangen. De echte innovatie zit hem echter 
in de combinatie met TX. De geïntegreerde 
bluetoothzender (TX) laat toe om audio naar een 
bluetooth-hoofdtelefoon of -luidspreker te sturen.

Better safe than sorry
De Quality Control afdeling bij Hama HQ in Duitsland neemt technische 
testen en kwaliteitscontroles zeer serieus. Het team van 50 experts gebruikt 
de nieuwste apparatuur om ervoor te zorgen dat alle Hama producten aan 
de hoogste kwaliteitsnormen voldoen. Per maand controleren ze ongeveer 
5000 producten en 1000 documenten. Dat zijn er bijna 300 per werkdag! 
Het resultaat van al deze tests is een uitzonderlijke productkwaliteit. Veel 
van onze producten zijn dan ook al bekroond met meer dan 1000 awards 
door gerenommeerde testinstituten en vakbladen.

FEITJES

Hama digitale radio “DIR3510”
Ref. 00054239

Hama hifi-tuner “DIT2105SBTX”
Ref. 00054234/35
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RUST
GENIET VAN EEN BEETJE EXTRA

Iedereen heeft af en toe wel eens nood aan wat extra rust en stilte om zich heen. Dat is 
niet altijd vanzelfsprekend wanneer er kinderen door het huis rennen, je partner graag 

doucht met loeiharde muziek of je buurman net beslist heeft om de haag te snoeien... Maar 
daar heeft Loop dé ideale oplossing voor: oordopjes die het storende geluid om je heen 

verminderen.

In de eerste HAMAG lieten we je al kennis 
maken met de twee Belgische ondernemers 
die vier jaar geleden Loop Earplugs 
oprichtten: Dimitri O en Maarten Bodewes. 

Hoe het begon
Maarten kreeg enkele jaren geleden last van 
tinnitus, een constant oorsuizen, waardoor 
hij op zoek ging naar de ideale oordoppen 
om zijn oren te beschermen tegen verdere 
beschadiging. Bij die zoektocht bleek dat 
de oordoppen die reeds op de markt te 
verkrijgen waren, vaak niet voldeden qua 
looks, geluidskwaliteit en comfort. Daarom 
ging Maarten zelf aan de slag, samen met 
zijn goede vriend Dimitri, om oordoppen te 
creëren die goed scoorden op alle vlakken. 
Zo werd Loop Earplugs geboren.

Ondertussen zijn de oordopjes van Loop 
bijna overal ter wereld te verkrijgen. Omdat 
de eerste serie Loop oordoppen zo populair 
was, vonden de oprichters het tijd om hun 
kennis en ervaring opnieuw samen te leggen.

Voor elk wat wils
Uit de vele brainstormsessies werden 
niet één, maar wel drie nieuwe oordopjes 
gecreëerd: de Loop Quiet, de Loop 
Experience en de Loop Experience Pro.

De Loop Quiet zijn gemaakt van flexibele, 
zachte siliconen en zijn daardoor enorm 
comfortabel. Je kan ze makkelijk afwassen 
en zo kunnen ze probleemloos en hygiënisch 
hergebruikt worden. Dit maakt ze ook 
nog eens heel duurzaam. De Quiet reeks 
vermindert het storende omgevingslawaai 
met zo’n 25 decibel en maakt je omgeving 
fluisterstil. Hierdoor zijn deze oordopjes 
ideaal voor mensen die wel wat extra focus 
kunnen gebruiken, rustiger willen slapen of 
in een vliegtuig het irritante geruis willen 
verminderen. Loop Quiet is beschikbaar in 
zes kleuren: zwart, blauw, bordeaux, wit, 
roze en munt (ref. 00192298 - 00192303).
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Verder maken we ook kennis met de 
nieuwe Loop Experience. Deze oordoppen 
beschikken over een zeer stijlvolle, 
metallic look en premium opbergcase. Ze 
verminderen het geluid met 20 decibel 
en zijn ideaal voor iedereen die veilig 
wil genieten van een leuk concert, een 
motorritje, of zich even wil focussen op het 
werk in een huis vol schreeuwende kinderen - 
en dat allemaal 20dB stiller. Loop Experience 
is beschikbaar in drie stijlvolle kleuren: zwart, 
goud en zilver (ref. 00192304 - 00192306).

Wil je meer weten over de Loop Earplugs? Neem contact 
op met je salescontact of surf naar www.hama.com

Loop maakt je 
wereld fluisterstil.

Tenslotte zijn er ook nog de Loop 
Experience Pro, beschikbaar in zwart, 
goud en zilver (ref. 00196198 – 00196200). 
Zij verminderen het omgevingslawaai 
eveneens met 20 decibel. Een leuke extra 
bij deze oordoppen zijn de meegeleverde 
‘Loop Mute’ noise blocking inserts in 
zwart en wit. Zij werken als een extra 
ruisblokkerend accessoire dat het geluid, 
binnenkomend via het akoestische kanaal, 
tegenhoudt en zorgen voor extra demping 
van het omgevingslawaai. Deze inserts 
kunnen ook gebruikt worden op de andere 
Loop oordoppen. Verder hebben de Loop 
Experience Pro zowel een filter als een 
membraan waardoor zowel hoge als lage 
frequenties onderdrukt worden. Dit zorgt 
voor een mooie, egale demping. 



SNAP
SHOT

Het dagelijkse reilen en zeilen bij Hama Benelux.

1. De administratieve teams volgden een logistieke opleiding om bij te kunnen springen als logistieke collega’s door Covid 
getroffen worden. Teamwork verzekerd!   2. Onze collega Marc De Cnuydt is begin 2021 op pensioen gegaan. Betrouwbaar, 

positief, gemotiveerd, enthousiast en eerlijk zijn kwaliteiten die hem typeren. Bedankt voor alles, Marc!   3. Ons “home made” 
magazine HAMAG verkent nieuwe horizonten: Hama Zwitserland krijgt vanaf nu ook een versie, in samenwerking met de 
Zwitserse collega’s. Das ist schön!   4. We hebben niet stilgezeten de laatste maanden: onze showroom is vrijwel volledig 

vernieuwd. We hopen u zo snel mogelijk te mogen/kunnen ontvangen!   5. Tijdens de lockdown werd wandelen een nationale 
sport. Ook bij Hama zijn we in kleine groepjes medewerkers enkele mooie wandelroutes gaan verkennen. Een leuke afwisseling 

bij het telewerken.   6. Welkom aan Jeroen De Kort, onze nieuwe aanwinst in het Sales Team NL. Heel veel succes!
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Covid noodplan
Dank u Marc!

2.

HAMAG Zwitserland
3.

Coronawandelingen
Welkom Jeroen!

6.4.
Vernieuwde showroom

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
(2) Enkel verkrijgbaar in Nederland

1

2

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.

1



Maak stralende video’s 
bij de perfecte belichting

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

SpotLight FoldUp 102 
00004642

SpotLight Work Area 67 
00004644

SpotLight Steady 120 
00004643
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