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Een nieuw decennium,
een nieuw design,
een nieuw magazine.
Wij stellen je graag HAMAG voor,
de nieuwe ambassadeur van Hama
Benelux. HAMAG is een spiegel van
wat er rondom ons gebeurt:
innoverende producten, invloedrijke
trends of relevante thema’s.
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Maak je thuis smart

Het is niet langer een term uit de
toekomst. Maar wat betekent
‘smart home’ nu eigenlijk?

HAMAG wil je een gevarieerde,
aangename en inspirerende
leeservaring schenken. Als
trouwe lezer weet je zo ieder
kwartaal wat er reilt en zeilt in
de wereld van consumentenelektronica. En dit vanop de eerste rij.
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T H E

S M A R T

S O L U T I O N

S

Smart staat voor Self-Monotoring Analysis
and Reporting Technology. Maar wat
betekent smart-technologie voor ons
dagelijkse leven?

What’s in a name

Je huis bedienen via een app of spraakbesturing? Het is niet langer iets uit
de toekomst. Maar wat betekent smart home nu eigenlijk? Wat kan je er
allemaal mee doen? En hoe ziet de toekomst eruit?

Smart home-technologie is een handige
thuisopstelling waarbij apparaten en
toestellen automatisch, vanuit elke plek
ter wereld, bediend kunnen worden met
behulp van je smartphone. Via smart
home zijn apparaten onderling verbonden
via het internet, en je kan functies zoals
beveiligingstoegang, temperatuur,
verlichting, muziek, monitoren,... bedienen
via apps of spraakbediening.
Je kan dus op afstand de aangesloten
thuissystemen controleren. Dit zorgt voor
een efficiënter energieverbruik en zorgt
ervoor dat je huis altijd beveiligd is. Je
kan je huis namelijk continu monitoren:
temperatuur, verlichting, toegangswegen,...
Je houdt het allemaal in real time in de gaten.
Smart home technologie is intelligent en
maakt het ook makkelijker om je huis te
‘bedienen’. Het heeft ook een persoonlijke
toets dankzij de vaak ingebouwde

stemherkenning. Je kan ook handige
voorinstellingen programmeren zoals
configuraties voor het avondmaal, een
avondje onder vrienden of een avondje
Netflix bingen waarbij verlichting en
temperatuur meteen perfect ingesteld zijn.
Smart home technologie is momenteel
te vinden in een breed assortiment aan
huishoudelijke apparaten waaronder
speakers, televisies, thermostaten,
beveiliging, rookmelders, verlichting,...
En dit aanbod wordt nog continu uitgebreid.

Maak je huis smart
Het allerbelangrijkste bij het integreren
van smart home producten is een goede
en stabiele internetverbinding. Zonder
internet doen je apparaten namelijk niet wat
je van hen verwacht.
Merk je toch dat de verbinding niet
optimaal is op alle plaatsen in huis? Dan
is het verstandig om te investeren in een
betrouwbaar draadloos netwerk waarbij je
overal in huis een goede verbinding hebt.
Verder is het belangrijk om te weten of
je smart home producten een bridge of
hub nodig hebben. Dit heb je bij sommige
merken nodig om je apparaat te kunnen
verbinden met het internet. Er zijn ook

VERLICHTING

GELUID

SENSOR

ENERGIE
CAMERA

Hama 2100AMBT smart speaker
Ref. 54882/7
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Hey Google, speel
Bohemian Rhapsody van Queen.

Hey Google, doe het
licht aan in de woonkamer.

Audio Pro C5 Alexa
Ref. 158452/3/5

‘wakker te maken’, gebruik je steeds dezelfde
woorden: “Hey Google” of “Alexa” met
vervolgens de vraag die je hen wil stellen.
Nadien zal de spraakassistent je vraag zo
goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Marshall
Stanmore II Voice
Ref. 186812/4

Om je smart home producten te bedienen,
kan je gebruik maken van bijvoorbeeld
de Hama 1400ABT smart speaker om via
spraakbesturing een ander smart toestel
aan te sturen. Maar ook andere merken
zoals Marshall - met de Acton II Voice en
Stanmore II Voice - en Audio Pro - met de C5
reeks - ondersteunen spraakbesturing.

Vandaag de dag

gateway free-apparaten zoals de producten
van Hama. Deze maken een directe
verbinding met jouw wifinetwerk waardoor
je geen bridge of hub nodig hebt. Het
product werkt dan volledig zelfstandig. Dit
is niet alleen makkelijk, maar maakt alles
een heel stuk goedkoper. Je hoeft enkel het
product aan te schaffen en je bent klaar om
aan de slag te gaan.
Wanneer je de apparaten voor het eerst
in gebruik neemt, moeten ze gekoppeld
worden met wifi. Dit doe je de eerste keer
via de merkeigen app. Bij de producten van
Hama wordt er intern gebruik gemaakt van
een Tuya-chip. Tuya Smart is ‘s werelds
grootste AI en Internet of Things platform.
Meer dan 180.000 bedrijven en merken
maken gebruik van dit platform. Dit maakt

Momenteel worden vooral functionele
commando’s gegeven zoals het raadplegen
van de weersvoorspellingen (67%), luisteren
naar muziek of radio (57%), het zetten
van een wekker of timer (45%), reminders
instellen (36%),...Aankopen doen via
spraakbediening blijft daarentegen nog een
ver-van-mijn-bed-show. Maar toch vraagt
51% van de gebruikers al naar informatie via
spraakbesturing vooraleer ze effectief iets
aankopen.

het onderling linken van producten met
dezelfde technologie heel eenvoudig.

Bij het bekijken van het wereldwijde gebruik
van spraakbediening, zien we dat Europa
nog een enorm groeipotentieel heeft met
slechts een gebruikspercentage tussen de
10% en 30%. Binnen Europa staat België op
nummer één (28%), gevolgd door Frankrijk
(26%) en dan komt Nederland (24%).

Spreken is zilver
Laten we ons even verdiepen in de meest
‘futuristische’, maar toch ook wel de leukste
manier om je smart home te bedienen:
spraakbesturing.
Momenteel sturen we onze smart home
toestellen nog het meest via de app. Om
commando’s door te geven aan jouw
smart toestellen kan je gebruik maken van
intelligente, digitale assistenten zoals
Amazon Alexa en Google Assistant. Zij
zoeken online razendsnel naar de juiste
info. Deze digitale assistenten registreren
natuurlijk niet permanent commando’s.
Dit zou zorgen voor heel wat verwarring en
onnodige zoekresultaten. Om de assistent
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(Lionbridge - Voice Search)

Hama wifi
led-gloeidraad lamp
Ref. 176555

Vandaag de dag gebruiken we
spraakbesturing vooral in de auto (52,8%)
voor handsfree bellen en berichtjes sturen.
(Social Media Today) Maar volledig geïntegreerd
in huis is deze technologie nog niet. Smart
home producten hebben dus nog enorm veel
potentieel om te groeien op de markt van
spraakbediening.

Hama 1400 ABT
Ref. 54859

Smart home producten
hebben nog enorm
veel groeipotentieel!
Steeds slimmer
Hoe slim zijn deze digitale assistenten nu
werkelijk? Aangezien spraakbesturing nu pas
echt begint te boomen in de Benelux, is er
nog ruimte voor verbetering.
Google Assistant doet het al zeker niet
slecht. Zij beantwoordt 60% van alle vragen
op een correcte manier, rekening houdend
met de context van de gebruiker. De andere
assistenten, zoals Amazon Alexa of Siri van
Apple, scoorden wat minder. Maar dit wordt
steeds beter en beter. (Stone Temple)
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RIJZENDE
STER

MAAK STAP VOOR STAP EEN
Hey Google, doe het rolluik
in de keuken naar beneden.

De toekomst
Spraakbesturing is momenteel nog niet
helemaal ingeburgerd. Zelfs smart speakers,
waarbij spraakbesturing dé interface is,
worden nog vaker via een app bestuurd dan
met de stem. Zoals eerder gezegd is er dus
nog heel wat ruimte voor verbetering,
zowel op vlak van verkoop als op vlak van
spraaktechnologie. Zo zouden digitale
assistenten binnen de drie jaar heel wat
complexere antwoorden van een veel
hogere kwaliteit kunnen geven. Binnen vijf
jaar voorspelt men zelfs dat consumenten
dagelijkse aankopen zullen doen via
spraakbesturing. Denk daarbij niet alleen
aan een eenmalige aankoop, maar ook aan
herhaalaankopen of suggesties. Maar zolang
Google Assistant, Amazon Alexa of Siri niet
intelligenter worden, zullen consumenten ze
jammer genoeg enkel blijven gebruiken voor
de meest eenvoudige zaken.

1. Kies de producten die je wil gebruiken om je
huis smart te maken. Denk maar aan de gateway
free Hama wifistopcontacten, binnen- en
buitenverlichting, bewegingssensoren, camera’s,
schakelaars,...

Opkomende succesproducten uit ons uitgebreide assortiment

2. Download de ‘Hama Smart Solution’ app (of
de ‘Hama Smart Home’ app voor de Hama smart
speakers). Maak hierin een groep aan waarin je
alle apparaten toevoegt. Deze kan je nu bedienen
via onze handige app. Voeg jouw familieleden
toe aan deze groep en iedereen kan de apparaten
bedienen.

3.

1.

4.
2.

3. Creëer nu verschillende voorinstellingen of
laat bepaalde apparaten automatisch in- en
uitschakelen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen
om je lampen te laten aan- en uitgaan samen
met de zonsopgang en -ondergang, je elektrisch
vuurtje - aangesloten op het wifistopcontact - te
laten aangaan wanneer de buitentemperatuur
onder 0°C zakt,...

5.

4. Bedien je jouw apparaten liever via
spraakbediening? Geen probleem! Gebruik één
van onze Hama Sirium smart speakers, zoals de
2000AMBT (54881/6), en zeg gewoon “Alexa, licht
aan in de woonkamer”.

Of spraakbesturing alles zal overnemen, zal
vooral afhangen van de groeiende behoefte
naar eenvoud, de vraag naar snelheid en
de wens te communiceren met zo weinig
mogelijk inspanningen. En daarvoor is
spraakbesturing dé oplossing. Het is
namelijk veel makkelijker om te zeggen
“Oké Google, zet de lamp aan in de
woonkamer” dan je smartphone
boven te halen, de app te openen en
de lamp aan te zetten. Of uit je stoel
te komen en naar de schakelaar te
lopen. Stel je voor.

8.

6.

5. Nieuwe apparaten kunnen later altijd
toegevoegd worden. Aarzel dus niet om extra
toestellen aan te sluiten!

7.

9.

10.

11.

Hama wifi muurlamp
Ref. 176563 - 176564

13.
12.
Wil je meer weten over de Smart Home
producten van Hama? Surf dan naar
onze website: nl.hama.com
Hama wifi
indoor camera
Ref. 176566

1. Audio Pro multiroomspeaker A26 (191417) 2. Hama reiswekker A50 (186329) 3. Hama 2-in-1 USB-C audio- en oplaadadapter
(187206) 4. Hama reislader Lightning - Power Delivery (183314) 5. SanDisk Dual Drive 3.1 USB-C (183596) 6. Happy Plugs Air 1
Leopard (190965) 7. Hama inductielader FC5 (183387) 8. White Diamonds 360° Glass Cover Gold - iPhone 11 (187066) 9. SanDisk
SSD Extreme Pro Portable (183575) 10. Hama digitale radio DR36SBT (54896) 11. SanDisk CFexpress Extreme Pro (183595)
12. Hama thermo-/hygrometer TH 130 (186361) 13. Hama 9-in 1-USB-C-dockingstation (135765)

SOUND

DRAADLOZE
HOOFDTELEFOON

O F SC A N D I N AV I A

PUUR
AUDIO
GENOT

Deze Senior 4 in 1 hoofdtelefoon combineert
geluidskwaliteit met hoog draagcomfort en
gebruiksgemak. De lichte, flexibele kinbeugel
en de zachte siliconen oorkussens laten toe
comfortabel op de bank te liggen, ook als je
een bril draagt. Volume en balans zijn
individueel instelbaar voor elk oor. Met een
autonomie van acht uur en een standby-tijd
van +/- 250 uur kan je er altijd op rekenen.

Exact 40 jaar geleden lanceerde het Zweedse topmerk Audio Pro hun allereerste
speaker op de markt. Ook anno 2020 blijft het bedrijf verbazen met krachtige
multiroomspeakers zoals de A10, A26 en A36. Deze multiroomspeakers
blijven trouw aan het motto van Audio Pro: een kristalheldere sound in een
Scandinavisch design.

M

Audio Pro A10
Ref. 142214 - 15

Muziek in elke kamer van het huis. Vroeger
was het een kwestie van een uitgebreide
bekabeling, tegenwoordig kan het gewoon
via het wifisignaal. Lang leve deze handige
multiroomtechnologie!
Audio Pro is nog steeds een koploper met
een reeks mooie multiroomspeakers: de
compacte A10, de grotere broer A26 en de
krachtpatser A36.
De Audio Pro A10 produceert een
verbluffend geluid, ondanks zijn compacte
formaat. De prachtige grijze stof en de
afgeronde vorm maken van deze multiroom
speaker een echt hebbeding dat het interieur
van je woning meteen dat tikkeltje extra
geeft.
De Audio Pro A26 is een compacte
stereo-luidsprekerset die je dankzij zijn
groot geluidsbereik een muziek- en tvgeluidservaring geeft die die van een
soundbar met gemak overtreft.

Audio Pro A26
Ref. 191417 - 18

>>

Ref. 131991
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herinneringen tot leven wekken. Het Polaroid
Lab toestel is heel eenvoudig in gebruik. Je
selecteert een afbeelding van je smartphone via de Polaroid Originals app. Je plaatst
je telefoon met de display naar beneden op
het platform. Wanneer de rode knop wordt
ingedrukt, wordt het beeld op de film geprojecteerd. En dan, een vleugje magie! Met behulp van een combinatie van spiegels, licht en
de unieke Polaroid-chemie, glijdt een instant
foto uit het Polaroid Lab toestel. Na enkele
minuten is jouw favoriete smartphonefoto
een volwaardige Polaroidfoto.

De Audio Pro A36 ten slotte is een
verbluffende stereo-luidsprekerset. De
Digital Class D versterker van 2x75 W pakt uit
met een indrukwekkend krachtig geluid. In
combinatie met een gigantische 4K-televisie
breng je het bioscoopgevoel moeiteloos naar
je woonkamer. Bovendien past de witte of
zwarte A36 naadloos in elk interieur.
Het is overduidelijk: Audio Pro biedt in elk
segment topkwaliteit, van de compacte A10
tot de geavanceerde A36 mulitiroomspeaker.
Geen wonder dat Audio Pro al twee jaar op rij
de award voor “Product of the Year” van de
tech buyer’s guide ‘What Hi-Fi?’ in de wacht
sleept.

Audio Pro A36
Ref. 191419 - 20

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

Clearplex breekt records!

Succesjaar

In 2019 werden in België, Frankrijk
en Luxemburg maar liefst 240 507
Clearplexfolies gesneden.
Als je al deze pakjes folie op elkaar stapelt
kom je aan 192 meter. Dat is bijna twee
keer zo hoog als het Atomium in Brussel!

Hama Benelux verkocht in
2019 maar liefst meer dan
5.000.000 producten! Dat
is een stijging van 7% ten
opzichte van 2018. Ook dit
jaar blijven we volop zorgen
voor ‘accessories for every
moment in your life!’

De Air 1 van Happy Plugs combineert een stijlvol Zweeds
ontwerp met hoge geluidskwaliteit, de nieuwste audiotechnologie, betrouwbare Bluetooth 5.0 verbinding en een
batterijduur tot 14 uur.

Moodo lanceert
originele geurcapsules

Leopard

Wil je meer weten over Audio Pro?
Surf dan naar onze website: nl.hama.com
(enkel zichtbaar na login)

Pink
Marble

White
Marble

Black
Marble

Black

White

Pink
Gold

De frisse Lawnscape geur zorgt voor een grasgroene
sfeer in de woonkamer. Bovendien heeft een
studie aangetoond dat deze geurcapsules een
stressverminderend effect hebben op honden.

Gold

DUBBELE
MICROFOON

GOOGLE ASSISTANT
& SIRI

SILICONEN
OORDOPJES

ZWEETBESTENDIG

14 UUR
BATTERIJ

14 AANRAAKCOMMANDO’S

IOS & ANDROID
TOESTELLEN

GECERTIFICEERDE
AUDIO & KWALITEIT

And the winner is...
Zweedse roots
Alle producten van het Zweedse merk Urbanears (Plattan, Rålis,
Lotsen, Baggen, Stammen,...) zijn genoemd naar wijken in en
rond Stockholm. Hoog tijd om deze mooie buurten eens te gaan
verkennen. We beginnen alvast aan een snelcursus Zweeds. Hejdå!

...Audio Pro! Het
Scandinavische bedrijf mocht
de What Hi-Fi?-award voor
‘Product of the Year 2019’
in ontvangst nemen. Volgens
deze tech buyer’s guide zijn de
Audio Pro multiroomspeakers
“onklopbaar” qua
geluidskwaliteit in hun
prijssegment. Ook in 2018
mocht Audio Pro deze award
in hun prijzenkast plaatsen.

AIR 1
TRUE WIRELESS
H E A D PH O N E S

Maak kennis met Air 1, de eerste
true wireless headphones van Happy
Plugs. Je luistert in alle vrijheid,
honderd procent draadloos, 14 uur
lang naar jouw favoriete muziek. De
hoge geluidskwaliteit, superieure
connectiviteit, draadloze vrijheid en het
stijlvol ontwerp geven jouw dagelijkse
look meer pit.

H
Leopard
Ref. 190965

Pink Marble
Ref. 190964

White Marble
Ref. 190963

Black Marble
Ref. 190962

Happy Plugs combineert micro-technologie
met stijlvol design. Naast de klassiekers
wit en zwart ontwikkelde het bedrijf zes
extra elegante versies, van white marble tot
leopard. Zo is er voor elke persoonlijkheid
een geschikt model.
De Air 1 is uitgerust met een batterij die je
maar liefst 14 uur draadloos laat luisteren.
In standby-modus blijft de AIR 1 zelfs 90 uur
actief. Zo kom je zorgeloos de hele dag door.
Is de accu toch leeg? De handige oplaadcase
zorgt voor een instant extra energieboost!

Zweedse topper
Naast de lange batterijduur heeft de
Air 1 maar liefst 14 touch commando’s.
Zet de muziek op pauze, beantwoord
telefoongesprekken of activeer Siri of
Google Assistant met één beweging.

Black
Ref. 186765

White
Ref. 186766

Pink Gold
Ref. 186768

Gold
Ref. 186767

Luister in
alle vrijheid,
honderd procent
draadloos.
De omnidirectionele microfoon zorgt voor
glasheldere telefoongesprekken.
De Air 1 gebruiken tijdens het sporten of in de
regen? Geen enkel probleem! De headphones
zijn zweet- en spatwater-bestendig.
Bovendien blijven de siliconen oordopjes te
allen tijde stevig in je oren zitten.
Met een betrouwbare 5.0 Bluetoothverbinding kan je de Air 1 meteen verbinden
met elk Android of IOS device.
Deze True Wireless is prijs-kwaliteit gezien
een echte topper!

YSL X HAPPY PLUGS
Happy Plugs startte een samenwerking met het
beroemde Franse modehuis Yves Saint Laurent.
De techcollectie bestaat uit een beperkte oplage van
negen exclusieve modellen in-ears en laadkabels,
geïnspireerd door de liefde voor muziek van beide
merken. Samen combineren ze performance met
behulp van luxueuze en authentieke materialen.
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SanDisk Extreme PRO®
Portable SSD

VRAGENVUUR

Bliksemsnelle
SSD-opslag voor
onderweg

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

ER WORDT VEEL VERTELD OVER
STEMBEDIENING EN DIGITALE ASSISTENTEN.
MAAR WAT DENKT DE MAN IN DE STRAAT?

VINCENT

STEFFI
Soms gebruiken we Siri.
Ik vraag haar dan iemand te bellen
als ik te lui ben om het zelf te doen.
Ik gebruik het soms ook als ik aan
het rijden ben. We hebben gehoord
van Google Nest maar dat kan ik niet
kopen aangezien ik nog thuis woon.

Mb/s

Compact &
draagbaar

Schokbestendig

Waterbestendig
(IP 55)
500 MB - 1 TB - 2 TB

SanDisk, SanDisk Extreme PRO and the SanDisk logo are registered trademarks or trademarks of Western Digital Corporation or its affiliates in the US and/or other countries. All other marks are
the property of their respective owners. ©2020 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Bliksemsnel

‘Ik vind dat
stembediening
nog traag gaat.
Zou het sneller
gaan, zou ik het
meer gebruiken.’

Ik heb stembediening al gebruikt
om een berichtje in te spreken. Maar
tegenwoordig gebruik ik het niet veel
meer. Je moet vaak woorden aanpassen
omdat de stembediening ze niet goed
verstaat. Tijdens het fietsen zou het
wel makkelijk zijn om via mijn oortjes
direct te kunnen bellen. Voor domotica
boeit het mij minder: ik ben niet zo
gadgetminded.

MAGGY
Ik heb het een paar keer
gebruikt in plaats van een
berichtje in te typen. Dat ging
namelijk veel sneller. Het is ook
handiger in de auto of als ik mijn
handen vol heb. Maar het huis
bedienen via mijn stem zou ik
niet doen. Mijn hond zou niet
weten wat hem overkomt!

Stembediening lijkt helemaal nog niet ingeburgerd bij de
gemiddelde voorbijganger. Maar daar verbergt zich dus een enorm
groeipotentieel. Met de groeiende ondersteuning van het
Nederlands en het stijgend aanbod van compatibele toestellen, zou
dat potentieel zich in de nabije toekomst wel eens kunnen realiseren.

- Sander
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DAB+

D I G I TA L E R A D I O I N D E L I F T
Fotograferen en televisiekijken doen we al een tijdje massaal digitaal. Nu is radio
aan de beurt. In Europa wint DAB+ sterk aan populariteit. Dat bewijzen recente
luistercijfers. Ook de verkoop van DAB+ radio’s zit in de lift. Hoe kan het ook anders,
met alle voordelen ten opzichte van analoog luisteren?

Hama DR 36 SBT
Ref. 54896 - 54231

ook minder vaak weg. In Nederland is de
dekkingsgraad voor auto’s 97 procent. In de
Benelux heb je op meer dan 95 procent van
de wegen een helder digitaal signaal.

E

Naast de geluidskwaliteit is de grotere
bandbreedte een tweede belangrijk verschil
tussen DAB+ en FM. Radiozenders hebben
op die manier meer mogelijkheden om
themakanalen op te starten. Zo werden
bijvoorbeeld 3 FM Alternative en NPO Radio
2 Soul & Jazz gelanceerd. Deze zenders kun
je uitsluitend digitaal ontvangen.
Naast extra zenders kunnen radiostations
meer nuttige informatie meesturen via het
DAB+ signaal. Als de DAB-radio is uitgerust
met een scherm kunnen er albumcovers,
tourdata, songteksten of andere gegevens
worden getoond.
Verder staat ook het gebruiksgemak voorop.
Je hoeft niet meer te zoeken naar de correcte
FM-frequentie: bij DAB+ doe je eenmalig
een autoscan en alle digitale radiozenders
worden alfabetisch bewaard.
Ten slotte verbruikt DAB+ tot 80 procent
minder energie vergeleken met FM. Goed
voor moeder natuur dus!

Even opfrissen: DAB+ (Digital Audio
Broadcasting) is de digitale opvolger van
het analoge FM-signaal. DAB+ kan je overal
gratis en zonder ruis ontvangen via de ether.
Het DAB+-signaal wordt door een antenne
opgevangen en afgespeeld met behulp van
een DAB-radio.
Naast DAB+ kan je ook via internet digitaal
naar je favoriete radiozender luisteren.
Dan wordt de muziek gestreamd via een
smartphone, tablet, smart speaker, digitale
TV, computer of internetradio. Het grote
verschil met DAB+ is de prijs: streamen loopt
over een betalend internetabonnement
terwijl DAB+ gratis te ontvangen is. Digitale
radio is dus de verzamelnaam voor zowel
DAB+ als internetradio.

Hama DIR 3300 SBT
Ref. 54228 - 54230

Hama en Geneva creëren
DAB-radio’s die design en
technologie combineren.

DAB+ in opmars
Europa is koploper op vlak van DAB+. In 2018
telde de unie van Europese omroepen EBU
al 1566 zenders in DAB en DAB+. Daarnaast
besliste Europa dat alle lidstaten verplicht
zijn om in elke nieuwe auto DAB+ standaard
te integreren vanaf december 2020.

Waarom DAB+?
DAB+ heeft heel wat te bieden
vergeleken met analoog luisteren. Zo is
de geluidskwaliteit stukken beter. Het
vervelende geruis bij een slechte FMontvangst is voorgoed verleden tijd! Er is
meer stabiliteit en het radiosignaal valt

Hama DIR 3200 SBT
Ref. 54227 - 54229
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Geneva Acustica Lounge
Ref. 190150 - 53

In Nederland bezit bijna een kwart van de
huishoudens een DAB-radio. In de eerste
helft van 2019 reed 43 procent van de nieuw
verkochte auto’s de garage uit met een
standaard DAB+ autoradio. Het is duidelijk:
de toekomst van de radio is digitaal!
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ANC

AC T I VE
NOISE
C A N CE L L I N G

MARSHALL MONITOR II A.N.C.

Het monotone gezoem van de vliegtuigmotor of storend lawaai op de trein
overstemt de geniale gitaarsolo van Led Zeppelin. Geen probleem, dan zet
je het volume van je hoofdtelefoon toch gewoon wat harder?
Niet dus, want dit zorgt op termijn voor permanente gehoorschade. Active
Noise Cancelling (ANC) is dé oplossing die storend geluid elimineert en je
oren spaart. Maar hoe werkt deze ruisonderdrukking nu precies?

O

Om te beginnen is er een verschil tussen
passieve en actieve noise cancelling. Zo
beschikken alle over-ear headphones over
passieve noise cancelling. Dankzij de vorm
van de oorkussens wordt de gehoorgang
afgesloten en geïsoleerd. Op die manier
wordt het omgevingsgeluid deels gedempt
en heb je minder last van storend lawaai. Dit
noemen we passieve noise cancelling, een
gevolg van het design van de headphones.

Omgevingsgeluid

Stilte

Antigeluid
gecreëerd door
heapdhone

Rustig reizen en werken

staaltje technologie analyseert de frequentie
en amplitude van het binnenkomende geluid
en creëert vervolgens een tegengestelde
geluidsgolf: het antigeluid. Dit gebeurt
in een fractie van een seconde en is niet
detecteerbaar voor het menselijke oor.
Op die manier heffen beide geluidsgolven
elkaar op en verdwijnt het storende
omgevingsgeluid.

Het spreekt voor zich dat headphones
met ANC vooral geschikt zijn
voor gebruik in luidruchtige
omgevingen. Vooral lage, monotone
omgevingsgeluiden worden volledig
weggefilterd. Als je vaak onderweg bent
met de trein, tram, bus of vliegtuig is een
headphone met ANC-functie zeker geen
overbodige luxe.

Actieve noise cancelling gaat een flinke
stap verder. Bij deze technologie wordt het
storende externe geluid actief geëlimineerd
via hard- en software. Deze techniek is
stukken effectiever. ANC-technologie
is duidelijk een trend en alle zichzelf
respecterende audiomerken zetten er volop
op in.

Ook voor zakenmensen die in een drukke
werkomgeving moeten functioneren is
Active Noise Cancelling een zegen. Met
één druk op de knop ben je afgesloten
van je omgeving. Het concentratieniveau
schiet als een pijl omhoog en efficiënt
werken wordt een fluitje van een cent!

“The most premium headphones in the Marshall
Line-up.” Met deze veelbelovende woorden
lanceert Marshall zijn nieuwste paradepaardje:
de Monitor II A.N.C. Deze high-end hoofdtelefoon
met sublieme Active Noise Cancelling is zonder
twijfel een knap staaltje technologie en design.
Voorzien van Google Voice Assistant, superieur
geluid, plooibaar design en gepatenteerde
éénknopsbediening maakt de Marshall Monitor II
A.N.C. een stevige indruk.
De uitstekende Active Noise Cancelling blokkeert
het storende omgevingsgeluid en laat je focussen
op wat écht belangrijk is: de muziek.

Active Noise
Cancelling

Iconisch
geluid

30 uur
autonomie

Plooibaar
design

Voice
Assistant

Deze technologie heeft wel wat extra
power nodig. Gelukkig investeren alle
fabrikanten in krachtige batterijen
met een lange levensduur. Zo komt de
luisterervaring nooit in gevaar.

Hoe werkt ANC?
Zonder al te diep in technische details te
duiken: headphones met Active Noise
Cancelling zijn uitgerust met een miniscule
microfoon. Via die microfoon wordt het
omgevingsgeluid voortdurend gedetecteerd
en opgevangen. De ingebouwde microfoon
is gelinkt met een intelligente chip. Dit knap

Ref. 192043

Ref. 184025
Hama “Tour ANC”
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SOCIAL MEDIA FOTOGRAFIE

# TIPS
Vandaag maakt bijna iedereen gebruik van social media:
Facebook, Instagram, Pinterest... Allemaal goed en wel,
maar je wil natuurlijk wel goed voor de dag komen op
jouw favoriete kanalen. Wij geven je enkele tips & tricks
om leuke foto’s te maken.

J

Je kent ze wel, die socialmedia-accounts met
ongelooflijk mooie foto’s. Hoe doen ze dat
toch vraag je je dan af, want bij jou is het
altijd net dat tikkeltje minder idyllisch.

Goed begonnen...
Als kersverse socialmediafotograaf zijn er
een aantal puntjes waar je rekening mee
moet houden. Je doet er goed aan om je
smartphone zo in te stellen dat je foto’s maakt
op de hoogste kwaliteit. Omdat je natuurlijk
een zo goed mogelijk beeld wil maken, is het
nodig om voldoende afstand tussen het
object en je smartphone te houden. Als je van
te dichtbij fotografeert, zal het beeld namelijk
vervormen. Goed om weten is dat als je geen
portretmodus hebt, je smartphone alles
scherp zal fotograferen. Haal je ‘stylist-skills’
maar boven en besteed evenveel aandacht
aan de voorgrond als aan de achtergrond van
je compositie.

Hama Powerbank Supreme HD - Ref. 188306/7/8

Probeer zoveel mogelijk licht op te vangen.
“Hoe dan?”, horen we je denken. Wel,
hiervoor gebruiken we een reflector. Eigenlijk
is dat niet meer dan een bord uit wit karton
dat je in elke hobbywinkel kan kopen. Zorg
wel dat het zeker groot genoeg is: 100cm
breed en 70cm hoog is een goede afmeting.
Je kan verder ook kiezen voor gekleurd
papier dat je gebruikt om je producten op te
plaatsen. Dit zorgt meteen voor een leuke
sfeer. Stickertjes en washi-tape zorgen
ervoor dat je bepaalde attributen binnen je
compositie mooi kan positioneren of wat
hoger kan leggen om schaduw te creëren.
Tot slot kleden we het geheel aan met enkele
‘props’: een fancy woord voor leuke spulletjes
die je foto aantrekkelijker maken. Denk
maar aan plantjes, hout, glazen, cosmetica,
steentjes, sieraden en bureauaccessoires zoals
een laptop, schaar of pen. Maar ook speelgoed
zou best kunnen. Hou er rekening mee dat de
props een link hebben met je product of dat ze
de waarden van jouw product versterken.

Ga je buiten fotograferen? Zorg er dan voor
dat je niet zonder stroom komt te zitten. Een
powerbank kan dan jouw redder in nood zijn.
Probeer om niet al te sterk licht op te zoeken.
Vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang of ‘s
avonds, vlak voor zonsondergang, krijg je een
heel mooi zacht licht. Fotografen noemen dit

Verkies altijd
natuurlijk licht
als je foto’s
maakt voor
social media.

Licht
De flitsfunctie van je smartphone, die kun je
beter uitzetten. De flash haalt namelijk alle
interessante belichting uit je foto en maakt
je beeld vlak. Je kan beter gebruik maken
van natuurlijk licht, dus geen kunstlicht.
Kunstlicht geeft een lelijke gele gloed en dat
willen we niet. Zoek daarom naar een plaatsje
waar je een natuurlijke lichtinval hebt zoals
aan het raam.

Onontbeerlijk
Zou het niet super zijn om een mini fotostudio
te maken op de locatie waar je je foto zal
schieten? Natuurlijk wil je niet zeulen met
lampen en statieven. Gelukkig zijn er een paar
kleine hulpmiddeltjes die er voor zorgen dat
je toch het beste kan halen uit het moment.
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niet voor niks ‘Golden hour’.
Is het bewolkt buiten? Geen probleen.
Het wolkenspel kan hele mooie effecten
opleveren. Soms heb je geen andere keuze
en moet je toch aan de slag met hard licht.
Probeer dan om wat schaduw op te zoeken.
Je kan achter een muurtje of onder een boom
gaan zitten, de bladeren zullen dan het licht
filteren. Geen schaduw te zien? Je kan de

>>

compositie of voor ‘georganiseerde chaos’.
Kies je voor symmetrie, dan orden je je
objecten mooi zodat ze strakke lijnen vormen.
Hou je meer van chaos? Dan leg je ze door
elkaar, maar zorg er altijd voor dat ze een
mooi geheel vormen. Ga altijd voor een
oneven aantal objecten, dat oogt mooier.
Je hoeft ook niet alles vol te leggen. Als je
de foto wilt gebruiken als advertentie is het
handig om de negatieve (lege) ruimte te
gebruiken om je boodschap te plaatsen.

felle zon natuurlijk ook altijd gebruiken als
je een foto wil maken waarbij je strakke
schaduwlijnen als onderdeel van de foto wil
gebruiken

Moodboard
Het is een goed idee om een moodboard
of inspiratiebord samen te stellen om
de fotografische stijl van je Instagram
of Pinterestpagina vast te leggen. In je
moodboard kies je voor bepaalde kleuren en
elementen die in al je toekomstige foto’s in één
of andere vorm zullen terugkomen. Het neemt
wat tijd in beslag om het samen te stellen maar
het zal zeker de moeite lonen. Het is namelijk
een handige tool om je stijl te respecteren en
je in één oogopslag te inspireren.

Regel van derden
Op Instagram kan je drie formaten uploaden.
Horizontaal, verticaal en vierkant. Een
horizontaal beeld lijkt wat kleiner, daarom
is het beter om te kiezen voor verticale
of vierkante foto’s. Dit vierkante of
verticale canvas verdelen we in 9 delen

met denkbeeldige lijnen. De interessante
objecten plaatsen we op de snijpunten van
onze denkbeeldige lijnen. De objecten die
geen hoofdrol spelen, onze ‘props’ kunnen
elders geplaatst worden. Voor de opbouw van
de foto kiezen we voor een symmetrische

STAPPENPLAN TOT EEN GOED

1. Bepaal de waarden die je wil uitstralen.
2. Kies een kleurenpalet. Ga voor kleuren die mooi
bij elkaar passen en waarvan je denkt dat ze je
objecten naar een hoger niveau gaan tillen.
3. Zoek afbeeldingen die je inspireren en een sfeer
uitademen die je wil terugzien in je pagina.
4. Verzamel alle elementen in een collage.

Hama Statief ‘Flex’voor smartphone en GoPro, 26 cm, zwart
Ref. 4613

24

MOOIE FOTO’S MET SLIMME

1. Vergeet de lens van je camera niet schoon
te maken. Dat kan je gewoon doen met
een reinigingsdoekje. Als je niks bij de hand
hebt kan een stukje van je trui je uit de
nood helpen.

1, 2, 3,... Shoot!

2. Zet je belichting op het maximum.

Ga op zoek naar een plaatsje thuis of op
locatie met zoveel mogelijk natuurlijk licht.
Heb je de ideale plek gevonden? Dan plaats
je eerst de grootste objecten want zij zorgen
voor de meeste schaduw. Als het mogelijk
is plaats je deze objecten langs de zijkanten
zodat de schaduw niet over het hele beeld
valt. Vergeet niet om alle kunstlicht uit te
zetten.
Neem je reflector en plaats die tegenover
de lichtbron. De reflector zal het licht dat
van buiten komt weerkaatsen en te harde
schaduwen verzachten. Hou het niet bij één
foto, maar neem meerdere foto’s waarbij je
wat varieert met je opstelling en props. Zo
kan je later de beste foto kiezen. Wil je een
close-up foto maken of een afgerond effect
verkrijgen? Dan kan je een speciaal lensje op je
camera zetten. Ze helpen je om het effect te
creëren dat je in gedachten hebt.

3. Hou je smartphone stevig vast met je ene
hand en focus op de producten met je
andere hand. Dit doe je door één keer op je
scherm te tikken.

Wil je meer weten over de producten voor
smartphone fotografie? Neem contact op met je
salescontact of surf naar nl.hama.com

Hama 3in1 & 5in1
objectief set
Ref. 44338/339

4. Pas de helderheid aan door het balkje te
verslepen. Verhoog ze een beetje zonder
dat je uitgebrande vlekken krijgt. Dit zijn
vlekken die helemaal wit zijn.
5. Hou je adem in als je de foto neemt zodat
je smartphone zo stabiel mogelijk blijft.

Hama Reinigingsdoekje Micro
Ref. 5908

SNAP
SHOT

Het dagelijkse reilen en zeilen, bij Hama Benelux.

2.

1.

Nieuwe collega Eleni

Ugly Christmas Sweater Day
3.

4.

Nieuwe vrachtwagen
Nieuwjaarslunch 2020

Yoga at Hama

Tafeltennistoernooi

6.

1. We heten Eleni een warm welkom als nieuwe collega bij Internal Sales! 2. Op de laatste werkdag voor de
Kerstvakantie haalden we massaal onze foute kersttruien uit de kast. 3. Een gezonde geest in een gezond lichaam: in
november en december organiseerde Hama 10 yogasessies. 4. Dankzij de gloednieuwe Hama-vrachtwagen tekenen
we present op heel wat beurzen en events in de Benelux. 5. Het jaar 2020 werd stijlvol ingezet met een nieuwjaarslunch
voor alle medewerkers. Gezondheid! 6. Twaalf enthousiaste Hama-medewerkers vochten voor de overwinning
tijdens ons legendarisch tafeltennistoernooi.
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U hebt zonet HAMAG, het nieuwe driemaandelijkse magazine
van Hama Benelux gelezen. In dit magazine proberen wij u te inspireren en
laten we u onze nieuwe merken en slimme producten ontdekken. Als kers op
de taart geven we u hier en daar een leuk weetje cadeau. Uiteraard is dit maar
een greep uit ons ruime aanbod. Zo hebben we nog heel wat merken
en producten in ons portfolio. U vindt ze hieronder.

HOUSE BRANDS

SERVICE BRANDS

LICENSE BRANDS

DIRECT BRANDS

T H E

S M A R T

S O L U T I O N

SUPERIEUR GELUID
MET ACTIVE NOISE CANCELLING
BESCHIKBAAR VANAF 17 MAART

