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Licht uit. 
SpotLight aan!

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

SpotLight FoldUp 102 
00004642

SpotLight Smart 80 
00004651

SpotLight Steady 120 
00004643

SpotLight Work Area 67 
00004644

VLOGGEN MET EEN PERFECTE BELICHTING
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Hama Magline 
Apple MagSafe© compatibele 

accessoires. Ontdek de Magline  
cases, laders en houders.
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Adidas sport headsets 
Haal alles uit je workout met de  
headsets van Adidas.

22
Fit Watch 

Mens sana in corpore sano.  
Breek je persoonlijke records met 

deze mooie sporthorloges.
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Tijdens de afgelopen maanden werd het 
definitieve einde van werken op kantoor 
vaak aangekondigd in de media. Technologie 
stelde ons per slot van rekening in staat om 
snel, efficiënt op afstand te werken. 

Bij Hama zijn we ervan overtuigd dat 
telewerken net kon slagen door de 
bestaande sterke basis van samenwerken, 
persoonlijk contact en vertrouwen. We 
ervaarden dat technologie niet alles kan 
vervangen, zeker als het gaat om de 
nuances, gevoelens en puur menselijk 
contact. 

Zelf gaan we de komende periode maximaal 
inzetten op persoonlijk contact. We hebben 
alvast volop genoten van de eerste beurzen.

Hopelijk tot snel! 

Uit naam van team Hama,
Christian van den Boogaart
Sales Director Benelux

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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Zuivere lucht 
Creëer de best mogelijke 
leefomstandigheden met de ‘indoor 
climate’ producten van Hama.

26

Rapoo
Als pionier op het gebied van 

draadloze randapparatuur heeft 
Rapoo heel wat moois te bieden.

16

9 Wannahave - must-have accessoires.   21 Coming Soon - een gloednieuw 
product, op weg naar ons magazijn.   25 Fan Talk - een Hama-fan aan het woord.   
30 Snapshot - het dagelijkse reilen en zeilen bij Hama Benelux. 

Home Office
Hama biedt de perfecte oplossing 

om telewerken zo professioneel en 
comfortabel mogelijk te organiseren.
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COMFORTABEL TELEWERKEN

HOME 
OFFICE

Door de uitbraak van het coronavirus werd telewerk plots een noodzaak. De 
komende jaren wordt het een trend, meer zelfs, een troef. Bijvoorbeeld om het 
fileprobleem te bestrijden en voor een beter evenwicht tussen werk en privé. 

Maar om efficiënt te werken, zowel thuis als op kantoor, is de juiste uitrusting 
een must. Hama heeft alle oplossingen om telewerken zo professioneel en 

comfortabel mogelijk te organiseren. 

Hama Spot Pointer  
Ref. 00139917 

Hama PC Webcam C600 Pro 
Ref. 00139992

Hama Office 
Headset HS-P200 

Ref. 00139923 
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W
hoger gaan op vlak van draagcomfort en 
functionaliteit? Dan is de Hama Office 
Headset HS-P200 (ref. 00139923) de prijs-
kwaliteit topper in ons assortiment. De 
oorschelpen en hoofdbeugel zijn afgewerkt 
met zachte kussens voor een optimale fit. 
Voel je plots een kriebel in de keel en komt 
er een hevige hoestbui opzetten? Of gaat 
de bovenbuur net tijdens de meeting van 
start met stofzuigen? Met de handige 
mute-switch vermijd je storende geluiden 
tijdens de call. De draaiknop op de kabel-
afstandsbediening geeft je de mogelijkheid 
om het volume te regelen. De microfoon 
neemt een kristalhelder geluid op en je 
klapt de headset eenvoudig dicht voor 
plaatsbesparing. Je sluit de HS-P200 aan via 
een AUX-connector. Dezelfde headset, maar 
met een USB-aansluiting? Dan kies je voor de 
Hama HS-P300 (ref. 00139924). 
 
Heldere beelden 
Naast het geluid is de beeldkwaliteit van 
de virtuele call cruciaal. Je wil per slot van 
rekening de gesprekspartner zeer duidelijk 
kunnen zien. De Hama PC Webcam C600 
Pro (ref. 00139992) maakt met zijn autofocus 
en full HD-resolutie (1920x1080 pixels) 
haarscherpe beelden. De afsluitbare lens 

Webinars. Iedereen heeft er het voorbije jaar 
wel eentje gevolgd of georganiseerd. Maar 
zo’n virtuele presentatie in goede banen 
leiden is allesbehalve vanzelfsprekend. 
Dankzij de Hama digitale Spot Pointer (ref. 
00139917) wordt professioneel presenteren 
een fluitje van een cent. Deze innovatieve 
digitale pointer projecteert geen licht zoals 
conventionele laserpointers, maar werkt met 
een digitale cursor. Gecombineerd met vier 
handige (presentatie)functies - zie schema 
rechts bovenaan deze pagina - overtuig je 
iedereen van al jouw ijzersterke argumenten. 
 
Met de handige timerfunctie zie je de 
resterende tijd op het display van de 
controller. Zodra het aftellen is afgelopen, 
trilt de aanwijzer discreet om te laten 
weten dat het stilletjes aan tijd wordt om 
af te ronden. In de USB-dongle is ook een 
microSD-kaartje van 2Gb inclusief. Naast 
de software om deze tool op je PC of Mac 
te installeren is er dus nog ruimte zat voor 
presentaties en andere documenten. 
Combineer dit met een accu die het maar 
liefst 3 maanden uithoudt en dan weet je 
zeker dat dit een must have is voor thuis, 
onderweg en op kantoor. 

“Je staat nog op mute”
Microsoft Teams, Zoom, Google 
Hangouts,... Alle virtuele 
meeting platformen boomden 
en digitale vergaderingen 
werden dagelijkse kost. 
Tijdens zo’n meeting is niets 
zo vervelend als technische 
problemen met beeld of geluid. 
Een goede, betrouwbare office 
headset is dus onmisbaar. De 
Hama HS-P100 (ref. 00139900) 
met beweegbare microfoonarm 
is het basismodel en heeft 
een ultralicht gewicht en 
groot draagcomfort. 
Wil je een trapje 

>>



Wil je meer weten over onze home office 
producten? Neem contact op met je 
salescontact of surf naar www.hama.com

Hama outdoor  
wificamera 

Ref. 00176576/77

beschermt tegen spionage door hackers en 
de geïntegreerde stereo-microfoon maakt 
voice-over-IP mogelijk.
 
Multitaskende USB-C-hubs
Anno 2021 worden laptops compacter, 
dunner en dus ook minder voorzien van 
allerhande aansluitingen. Bovendien is de 
functionaliteit van USB-C ook gestegen. De 
USB-C-poort wordt zowel gebruikt voor het 
opladen als het aansluiten van apparaten 
zoals bijvoorbeeld beeldschermen. Niet 
alle laptops hebben voldoende USB-C-
aansluitingen. Vandaar dat USB-C-hubs 
tegenwoordig onmisbaar zijn geworden om 
een complete bureau-setup te installeren. 
Eén van onze blikvangers in dit aanbod 
is de  Hama USB-C-Hub Multiport voor 
Apple MacBook Air en Pro, 12-poorts (ref. 
00200133).  Een MacBook ziet er dan wel 
geweldig uit, maar heeft te weinig slots. Met 
maar liefst 12 aansluitmogelijkheden: 4 x 
USB-A, 1 x USB-C power, 1 x VGA, 2 x HDMI, 
1 x LAN, 1 x SD-kaartlezer, 1 x microSD-
kaartlezer en 1 x AUX.  
 
Voor het gebruik van de monitorfunctie 
via VGA of HDMI™ moet het apparaat 
DisplayPort Alternate Mode of 
Thunderbolt-3/4 ondersteunen.
Om de MST-functie via VGA of HDMI™ te 
gebruiken, dient het apparaat over een Intel-
processor te beschikken. De Apple M1-chip 
wordt niet ondersteund.

Voor zakenmensen die 
vaak onderweg zijn en 
op heel wat verschillende 
plekken werken of 
presentaties moeten 
geven, is de Hama 
Video-adapter-set, 
6 in 1 (ref. 00200306) 
een must-have. Deze adapters kunnen op 
verschillende manieren worden gebruikt: elk 
afzonderlijk of in combinatie gekoppeld. Zo 
heb je voor elke video-aansluiting (Mini-
DisplayPort, HDMI of VGA) een verbinding 
in perfecte, Ultra-HD bioscoopkwaliteit met 
een 4K-resolutie.
Een laatste topper in dit segment is 
de Hama USB-C-dockingstation met 
notebookstand, 12 poorten (ref. 
00200106). Met deze handige tool breid 
je jouw laptop of tablet in één klap uit met 
maar liefst 12 extra poorten. Zo kan je thuis 
net zo comfortabel werken als op kantoor. 
Koppel twee monitoren aan je notebook om 
te multitasken met drie schermen. Naast 
deze aansluiting verbind je een UTP-kabel, 
toetsenbord, headset en veel meer.

Hama USB-C-Hub, Multiport voor Apple 
MacBook Air en Pro, 12-poorten 
Ref. 00200133

Een MacBook ziet er 
fantastisch uit, maar 
heeft te weinig slots. 
Een USB-C-hub is de 
ideale oplossing!

Hama USB-C-dockingstation 
met notebook-stand, 
12-poorten 
Ref. 00200106

Hama Notebookslot “Nano” 
Ref. 00054119

GLOEDNIEUWE LINE UP

MONITORARMENMONITORARMEN
Een monitorarm maakt één, twee of drie schermen 
vast aan de achterkant van je bureau voor een flexibele 
en ergonomische opstelling. Hama ontwikkelde 
een nieuwe line up: de Work Out, Operator en 
Performance serie. Alle monitorarmen zijn eenvoudig 
te bevestigen, draaibaar (om een scherm verticaal te 
gebruiken) en kantelbaar (om vervelende lichtreflectie 
te vermijden). 

De Work Out-lijn is de instapreeks voor home office 
waarmee je één of twee schermen naast elkaar 
installeert. Deze monitorarmen dragen maximum 
10 kg per arm, voor schermen tot 27”. Met subtiele 
clips worden de kabels langs de arm(en) bevestigd. 
Op de Work Out-lijn is er 2 jaar fabrieksgarantie van 
toepassing. 

Een klasse beter is de Operator-serie, met een 
capaciteit tot drie schermen. Deze monitorarmen gaan 
tot 15 kg voor schermen van maximum 35”. Enkel bij 
drie schermen geldt een maximum van 7 kg en 27”.  De 
kabels worden in de steun zelf weggewerkt. Voor deze 
serie krijg je 5 jaar fabrieksgarantie. 
 
De Performer-reeks is het neusje van de zalm 
voor professionele installaties en gaat ook tot drie 
schermen. Eén scherm van max 12 kg en 35”, twee 
schermen van max 12 kg en 27” en drie schermen van 
max 7 kg en 27”. Ben je op het einde van de werkdag 
wat dieper gezakt? Geen probleem! Dankzij de arm 
met pneumatische veer kan je de schermen eenvoudig 
verstellen in hoogte. Ook hier geldt een garantie van 
5 jaar.

Hama Operator Tripple 
Ref. 00118495

Hama Work Out Single XL 
Ref. 00118489

Hama Performer Twin 
Ref. 00118498

Hama Wave Notebook Cooler 
Ref. 053049

Handige computeraccessoires
Iedereen die al eens lang met de laptop op de 
schoot zat kent het wel: na een tijdje begint 
het toestel serieus wat warmte af te geven... 
Zeker bij warmere temperaturen kan een 
laptop oververhitten. 
Om dit tegen te gaan ontwikkelden we een 
reeks notebook coolers, waarvan de Hama 
Wave Notebook Cooler (ref. 00053049) de 
nieuwste aanwinst is. De stille ventilatoren 
zorgen voor een optimale luchtcirculatie 
en vermijden oververhitten. Zelfs met 
de ingebouwde blauwe LED-verlichting 
verbruiken de ventilatoren weinig energie 
waardoor de batterij van jouw laptop niet 
meteen leegloopt. 

Werken in een hippe koffiebar of co-
workingspace zit in de lift. Dankzij het 
Hama  Notebookslot Nano (ref. 00054119) 
met cijfercode laat je jouw laptop met een 
gerust hart veilig achter. Robuust staal in 
een mantel van kunststof, beter wordt een 
diefstalbeveiliging niet. In totaal hebben 
we 6 verschillende notebooksloten in ons 
assortiment.

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



Do more with less.
Precision on every surface

Werk slimmer dankzij de multimodus technologie van Rapoo. 

Met één druk op de knop, kan je een muis én toetsenbord automatisch koppelen en gebruiken 
op ieder gewenst apparaat. De multimodus technologie is erop gericht om de workflow te 

verbeteren voor iedereen die met een computer of tablet werkt. Deze nieuwe technologie is 
compatibel met nagenoeg elke hardware: of het nu Bluetooth 3.0, 4.0 of later ondersteunt, of 

er verbinding gemaakt moet worden via de 2.4 GHz wifidongle, de muis en het toetsenbord 
van Rapoo zijn vrijwel altijd compatibel. Multitasken was nooit zo eenvoudig!

Rapoo “M200 Plus” muis
Ref. 00190806/7

1. Hama inductielader “QI-FC10” (00188318)   2. Hama Edge Protector “Finest Sense” voor Apple AirTag (00196937)   3. Hama 
Stylus “Mini” (00182504)   4. SanDisk iXpand Luxe 256 GB (00186554)   5. Hama Universele smartphonehouder “Magnet Alu” 

(00173765)   6. Hama 2-in-1 USB-kabel (00178327)   7. Hama “SpotLight Smart 80” (00004651)   8. Hama MagCase Finest Sense 
voor iPhone 12 mini (00196790)   9. Hama autolader USB-C & USB-A Qualcomm/PD 30W (00210522)   10. Hama universele 

fietshouder (00183250)   11. Hama “Freedom Light” true wireless (00184074)   12. Hama multifunctionele touchpen (00182531)   
13. Hama reislader Qualcomm/PD 20W (00210535)   14. Hama powerbank “LED10S” 10 000 mAh (00183362) 

Hama is al jaar en dag dé telecomspecialist. Ontdek hier enkele 
leuke must haves uit ons gevarieerde aanbod.
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MagCases Finest Feel Pro,
beschikbaar in geel, groen 
of bordeaux

MAGLINEMAGLINE  
MAGSAFE© COMPATIBELE ACCESSOIRES

EMagSafe©, de nieuwste innovatie van 
Apple, is een magnetische technologie 
die geïntegreerd werd in de iPhone 12 en 
13 reeksen. Daarom ontwikkelde Hama 
een aantal coole MagSafe©-compatibele 
producten die op de markt worden 
gebracht onder de naam MagLine. Ontdek 
onze Magline cases, laders en houders.

Hoesjes & covers 
Je dierbare iPhone verdient de beste 
bescherming. De MagCase hoesjes zijn de 
perfecte match tussen elegantie en optimale 
bescherming. Tel daar ook nog eens bij dat 
ze MagSafe© compatibel zijn, en dan weet je 
dat de MagCases van Hama het uitgelezen 
alternatief zijn om je iPhone 12 of 13 te 
beschermen.
Je kan kiezen uit de MagCase Finest Feel 
Pro, verkrijgbaar in verkwikkend geel 
(Ref.00196793/4/5), modieus donkergroen 
(Ref. 00196796/7/8 & 00196946/60/75/88) 
of bordeaux (00196947/61/76/89) en als 
booklet in stijlvol zwart (Ref. 00196832/3 & 
00196950/65/79). Hou je van een luxueuze >>

MagCharge FC15, 15 W 
Ref. 00187264

Als MagSafe© accessoires 
worden aangesloten verschijnt 
er een leuke animatie op het 
scherm van je iPhone.

lederlook? Dan ga je ongetwijfeld voor de 
MagCase Finest Sense Pro. Gemaakt van 
eco-leder en verkrijgbaar in elegant blauw 
(Ref.00196790/1/2 & 00196949/64/78/91) 
en diepzwart (Ref.00196787/8/9 & 
00196948/63/77/90).
Als je toch liever het design van je 
iPhone volledig zichtbaar houdt dan is de 
transparante MagCase Safety  
(Ref. 00196784/5/6 & 00196951/66/80) de 
perfecte keuze voor jou. 

De MagCase Safety biedt een optimale 
bescherming maar schermt het design van je 
iPhone niet af. 

Eerst en vooral een woordje uitleg:  
MagSafe© laat toe om verschillende 
accessoires magnetisch aan te sluiten op 
de iPhone 12 en 13 reeks. Dit gebeurt via 
een magnetische ring die vakkundig werd 
aangebracht rond de inductiespoel. Netjes 
weggewerkt onder de behuizing. Twee extra 
strips onder de magnetische cirkel zorgen er 
voor dat het toestel ook verticaal uitgelijnd 
wordt en bijgevolg altijd perfect geplaatst 
wordt op het MagSafe© ondersteunende 
accessoire. Het maakt niet uit of het nu gaat 
om een autolader of een draadloos laadpad, 
dankzij de magneten wordt het toestel 
perfect gepositioneerd en in alle efficiëntie 
optimaal opgeladen.

Maar Apple zou Apple niet zijn als het niet 
aan het visuele aspect had gedacht. Als 
MagSafe© accessoires worden aangesloten 
verschijnt er een leuke animatie op het 
scherm van de iPhone 12 en 13 reeks.

Het spreekt voor zich dat het nieuwe 
MagSafe©-concept heel wat nieuwe 
accessoire-mogelijkheden met zich 
meebrengt. Daarom heeft Hama 
een mooie reeks aan kwalitatieve 
MagSafe© ondersteunende accessoires 
uitgewerkt: de MagCases, de MagLocks 
en de MagChargers. Samen vormen ze de 
gloednieuwe MagLine serie.
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WAAROM HET NIET TE MISSEN IS...
MAGLINEMAGLINE

Supersnel laden 
Hokus pokus pats! Neen, magie is het niet, 
maar verwonderlijk des te meer. Dankzij de 
magneten in de iPhone en in onze MagCharge-
opladers zijn de oplaadspoelen van beide 
toestellen perfect op elkaar uitgelijnd. Dit zorgt 
voor uiterst efficiënt laden. 
In het verleden kon je iPhone soms van de 
lader glijden als hij trilde bij een oproep of 
bij een melding. Met de MagCharge FC15 
draadloze oplader (Ref. 00187264) zal dit 
niet meer gebeuren. Zo ben je zeker dat je 
toestel op het laadstation blijft liggen en dat 
hij volledig wordt opgeladen.
 
Ben je vaak onderweg, of wil je gewoon 
een oplossing voor in de auto. De Hama 
draadloze oplader voor mobiele telefoons 
MagCharge Car FC15 (Ref. 187268) heeft 
alle troeven om je iPhone op te laden zonder 
dat jij je zorgen hoeft te maken dat hij valt bij 
de eerstvolgende bult in de weg.
Je bevestigt de autohouder met ingebouwde 
lader aan het ventilatierooster en rijden 
maar!  
 
In de pipeline 
De MagPower producten zijn momenteel nog 
in de planningsfase. Maar wat vaststaat is dat 
het elegante powerpacks zullen worden die 
je overal mee naartoe kan nemen. 
De voor MagSafe© geschikte iPhone wordt 
van stroom voorzien door hem gewoon 
op het powerpack te leggen. De sterke 
magneten houden het powerpack en de 
iPhone stevig op elkaar.
 
Wanneer deze aan het Hama MagLine 
assortiment zullen toegevoegd worden 
kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. 
Maar we houden je op de hoogte. Hou alvast 
je mailbox in de gaten...

Klik klak, veilig vast
Je wil je iPhone natuurlijk ook veilig kunnen 
meenemen in de auto. Met de MagLocks kan 
je je iPhone eenvoudig op het pad leggen. De 
magneten in de iPhone, in de case en in het 
pad houden je toestel veilig en netjes op zijn 
plaats. Geen vervelende klemmen meer dus.
De MagLock-reeks biedt twee oplossingen:
hou je van stijlvol en subtiel dan is MagLock 
Vent (Ref. 00210508) ideaal voor jou. Je klikt 
het eenvoudig in het ventilatorrooster en 
klaar.

Hou je je toestel liever op ooghoogte dan is 
de MagLock met zuignap (Ref. 00210509) 
het juiste alternatief. Door middel van de 
krachtige zuignap plaats je hem eenvoudig 
op de voorruit, op de hoogte die jou het 
beste lijkt. Uiteraard kan je je iPhone met 
beide oplossingen zowel horizontaal als 
verticaal vastzetten. Zodat je op elk moment 
de look hebt die jij wil.

Maglock met zuignap 
Ref. 00210509

MagLock Vent
Ref. 00210508

De magnetische ring houdt 
het toestel op zijn plaats 
en zorgt voor optimaal en 
efficiënt laden.

MagCharge Car FC15
Ref. 00187268

Het binnenwerk met 
de oplaadspoel  van de 
Magcharge FC 15.

De MagLine van Hama biedt een uitstekend alternatief voor de 
originele Apple MagSafe© accessoires. Verwacht wordt dat alle 
toekomstige iPhone modellen zullen worden uitgerust met de 
MagSafe© technologie. Dit betekent dat het MagLine aanbod 
in de toekomst alleen maar verder uitgebreid zal worden.

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



H
FIT WATCH

BLIJF IN TOPVORM MET HAMA

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Daar kunnen onze nieuwe Fit Watches zeker bij 
helpen! Deze smartwatches monitoren workouts, lichaamsfuncties, afgelegde afstanden,... 

Kortom, het perfecte duwtje in de rug om topprestaties te leveren. Naast de sportieve 
functies, mis je ook niets van belangrijke informatie tijdens het sporten dankzij de 

weergegeven notificaties. Breek je persoonlijke records met deze mooie sporthorloges.

Het overkomt iedereen wel eens: je had je 
voorgenomen om ‘s avonds na een lange 
werkdag een uurtje te sporten, maar het 
regent, jouw favoriete serie is die avond 
op tv en je verwacht eigenlijk ook nog dat 
belangrijke telefoontje van jouw vriend(in). 
Dan kan je onmogelijk gaan joggen, toch? 
Morgen is er een nieuwe dag! Dankzij de 
nieuwe Hama Fit Watch line-up worden deze 
flauwe excuses met de grond gelijk gemaakt. 
Op uw plaats, klaar, en... start! 

Een podium van drie toppers 
De Hama Fit Watch 4900 (ref. 00178604) is 
het instapmodel in de line-up. 
Het eerste wat hier in het oog springt: 
zonder twijfel het gebruiksvriendelijke en 
kleurrijke 1,3” full-touch LCD-scherm. Zo heb 
je een perfect zicht op jouw topprestaties, 
ook in fel zonlicht. De IP68-classificatie zorgt 
ervoor dat water, regen of sneeuw geen 
spatje kwaad kunnen. Kies voor maar liefst 
negen sporten: van joggen tot yoga, elke 
activiteit wordt tot in de puntjes gemonitord.
 
Een belangrijk telefoontje, e-mails, berichten 
via WhatsApp, SMS, Facebook of Instagram-
likes - met de notificatie-functie van de Fit 
Watch 4900 blijf je op de hoogte, waar je ook 
bent. 
Daarbovenop worden alle stappen, aantal 
afgelegde kilometers, verbruikte calorieën, 
hartslag en slaap nauwgezet opgevolgd en in 
een overzichtelijk verslag gegoten. 
Bedien bovendien jouw muzikale playlist via 
het scherm van de Fit Watch. Voeg hier een 
batterijduur van 6 dagen aan toe en je hebt 
een topper in handen.
De Hama Fit Watch 5910 (ref. 00178605-
06) is het grotere broertje en beschikbaar 
in twee kleuren: zwart en rose gold. Alle 
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Hama Fit Watch 4900 
Ref. 00178604

Hama Fit Watch 5910 
Ref. 00178605

Hama Fit Watch 6900 
Ref. 00178607

De nieuwe Fit Watch 
line-up is net als jouw 
personal trainer: slim 
én sportief.

14

kenmerken van de 4900 worden hier ook 
afgevinkt, met leuke extra features. 
Wil je bijvoorbeeld exact weten hoeveel 
kilometer je nieuwe uitgestippelde loop- 
of fietsroute telt? Vertrouw gewoon op de 
geïntegreerde GPS - deze werkt volledig 
zonder smartphone zodat je elke meter 
in de gaten kan houden. Goed voor 
de statistieken. Bovendien heb je keuze 
uit 14 sporten voor een analyse op maat.
 
De Hama Fit Watch 6900 (ref. 00178607) 
maakt het drietal compleet en is 
overduidelijk de krachtpatser. De robuuste 
behuizing met flexibele fitnessarmband 
zorgt voor een stevig sporthorloge. Bedien 
de smartphonecamera rechtstreeks met 
een handige knop en verlies nooit meer je 
smartphone met de telefoonzoekfunctie. 
 
Dankzij de gratis Hama FIT Pro-app kan 
je elke functie van het fitnesshorloge 
eenvoudig bedienen, checken en controleren 
- van muziekbesturing tot hartslag, slaap en 
verbrande calorieën.

Hama Fit Watch 5910 
Ref. 00178606

Wil je meer weten over Fit Watch? 
Neem contact op met je salescontact 
of surf naar www.hama.com
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UPDATE JE BUREAU MET RAPOO

Rapoo is het nieuwste merk in ons portfolio, en wat voor één! Als 
pionier op het gebied van draadloze randapparatuur heeft Rapoo heel 

wat moois te bieden. Ontdek er alles over!

Je had het misschien al gespot op onze 
website, maar vanaf nu zit Rapoo in ons 
assortiment voor Nederland en Frankrijk. En 
daar zijn we maar al te blij mee!

Rapoo, who?
De pionier op het gebied van draadloze 
communicatie, opgericht in 2002, legde 
zich toe op de ontwikkeling en productie 
van innovatieve en hoogwaardige 
draadloze randapparatuur zoals muizen, 
toetsenborden, opladers,... Drie jaar later, in 
2005, werd het merk Rapoo opgericht.

In 2007 ontwikkelde Rapoo als eerste 
draadloze apparatuur die gebruikmaakt van 
de 2,4 GHz-frequentieband. 
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Drie jaar later werd Rapoo marktleider in 
China. Maar dat was nog niet voldoende, 
want een jaar later lanceerde Rapoo 
- ook hier weer als eerste - producten 
die gebruikmaken van de 5 GHz-
frequentieband, wat zorgt voor een 
stabielere verbinding en tegelijkertijd 
energie bespaart.

In 2012 opende Rapoo één van de modernste 
fabrieken van Azië met een oppervlakte 
van 80.000 m2. Het grotendeels volledig 
geautomatiseerde productieproces stelt niet 
alleen technische en kwaliteitsmaatstaven, 
maar het zorgt er ook voor dat de productie 
op een buitengewoon duurzame en 
milieuvriendelijke manier mogelijk is.

Rapoo-producten worden inmiddels in 
meer dan 80 landen verkocht en het 
bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 3.000 
werknemers. Rapoo is ook nog eens volledig 
ISO-gecertificeerd, wat wil zeggen dat de 
fabriek en de producten volledig voldoen 
aan essentiële wereldwijde normen en 
voorschriften. Rapoo blijft de weg wijzen 
naar de draadloze toekomst en dat op een 
steeds duurzamere manier. De introductie 
van de draadloze multimodus technologie in 
Rapoo’s gehele nieuwe portfolio is daar het 
meest recente voorbeeld van.

Werk slimmer, niet harder
Dankzij de nieuwste multimodus 
technologie van Rapoo kan je, met één 

druk op de knop, een muis én toetsenbord 
automatisch koppelen en gebruiken op ieder 
gewenst apparaat, hoe oud het ook is. De 
multimodus technologie is erop gericht om 
de workflow te verbeteren voor iedereen 
die aan een computer of tablet werkt. Deze 
nieuwe technologie is namelijk compatibel 
met nagenoeg elke hardware: of het nu 
Bluetooth 3.0, 4.0 of later ondersteunt, of er 
verbinding gemaakt moet worden via de 2.4 
GHz wifidongle, de muis en het toetsenbord 
van Rapoo zijn vrijwel altijd compatibel. 
Multitasken is nog nooit zo eenvoudig 
geweest! 

De slimme omschakeling tussen Bluetooth 
3.0, 4.0 en 2.4 GHz zorgt voor een stabiele 



Wil je meer weten over de  producten van Rapoo? 
Neem contact op met je salescontact 
of surf naar www.hama.com (enkel zichtbaar na login)
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draadloze transmissie met een bereik tot 10 
meter en 360° dekking. Zo kan een desktop 
set ook in gebruik blijven als er een USB-
poort tekort is of als de ontvanger uitvalt.

Het neusje van de zalm
Maar waarom zou iemand nu kiezen voor 
een muis of toetsenbord van Rapoo? 
Simpel: de kwaliteit van alle producten is 
uitzonderlijk hoog. Dit is allemaal te wijten 
aan jarenlang onderzoek en ontwikkeling 
waarbij producten van Rapoo tegenwoordig 
gemaakt worden door gespecialiseerde 
robots. Hierdoor worden slecht 0,56% van 
alle producten teruggezonden voor bv. 
reparatie. 
Verder zijn er zo’n 120 industrieel ingenieurs 
en designers aan het werk om alle producten 
tot in de puntjes te bedenken en af te 
werken. Voeg daar nog eens de super 

handige multimodus technologie bij en je 
hebt een assortiment unieke producten die 
iedereen graag op zijn bureau wil hebben.

Voor ieder wat wils
Binnen het assortiment van Rapoo vind je 
alles wat een volledig uitgerust bureau nodig 
heeft: draadloze muizen, toetsenborden, 
opladers en webcams. Maar ook aan 
de liefhebbers van de oldskool bedrade 
exemplaren heeft Rapoo gedacht.

Laten we beginnen met een onmisbaar 
apparaatje als je snel en precies wil 
werken: een computermuis. 
Nu zou je denken “een muis is 
toch maar een muis”, maar 
daar heb je het volledig 
mis! Rapoo heeft een heel 
assortiment voorzien 
zodat iedereen vindt wat 
hij precies wil: van een 
standaard zwarte muis 
tot een elegant, met stof 
bekleed exemplaar.

Maak o.a. kennis met de 
vrolijke, stylisch “M600 
Silent” muis (ref. 00187094). 
Naast het standaard formaat, 
is er ook nog een leuke, praktische 
mini travel variant: de “M600 Mini Silent” 
(ref. 00184711-13) - beschikbaar in zwart, 
grijs en rose gold. Deze is zo klein dat je 
hem makkelijk overal mee naartoe neemt. 
De M600 Silent ziet er niet alleen leuk uit, 
maar hij is ook super praktisch dankzij de 
geïntegreerde multimodus- en stille klik 
technologie.

Een ander pareltje is de “M200 Plus” (ref. 
00190806/7). Deze muis springt eruit met 
zijn mooie stoffen bekleding.

Wat zeker onmisbaar is op je bureau, is een 
toetsenbord. En je raadt het al, ook daar 
heeft Rapoo enkele pareltjes. Je ziet van 
mijlenver dat er serieus nagedacht is over 
het design van de toetsenborden: ze zijn 
heel dun, beschikbaar in zwart en/of wit 
en passen mooi op elk bureau. De meeste 
toetsenborden zijn ook voorzien van ‘chiclet’ 
toetsen. Dit zijn platte, rechthoekige toetsen 
die ietsje verder uit elkaar staan. Een overlay 
bedekt vervolgens de openingen tussen de 
toetsen, waardoor je een vrijwel naadloos 
oppervlak krijgt.

De kwaliteit van 
alle producten 
is uitzonderlijk 
hoog.

Met het “E2710” toetsenbord (ref. 
00156867/156538) heb je twee vliegen in één 
klap: een super strak toetsenbord én een 
geïntegreerde touchpad. Zo kan je makkelijk 
je pc en je smart tv bedienen, allemaal vanop 
eenzelfde plaats.

Best of both worlds
Rapoo heeft ook een heel assortiment 
desktop sets die erg succesvol zijn. Bij 
deze sets heb je meteen een muis en 
toetsenbord die bij elkaar passen en een 
mooi geheel vormen. Ook hier is er weer een 
set voor ieders interieur en wensen. Zo zijn 
er standaard sets zoals de witte “8100M” set 
(ref. 00216843), maar ook enkele eyecatchers 
zoals de “NX2000” (ref. 00216812) met leuk 
motief onderaan het toetenbord.

Net echt
Maar nu we met z’n allen al een hele tijd 
aan het telewerken zijn, merken we ook 
op dat niet enkel een muis en toetsenbord 
van belang zijn om efficiënt te werken. 
Zo hebben we allemaal samen duizenden 
Teams, Zoom, Skype,... meetings gehad, 
en wat is er onmisbaar bij zo’n online video 
gesprek: een kwalitatieve webcam. 

Niets zo vervelend als een gepixeld, donker 
beeld terwijl je collega’s je ook nog eens 
totaal niet verstaan. Dat is allemaal verleden 
tijd met de webcams van Rapoo. Dankzij de 
HD beelden en ingebouwde microfoon met 
ruisonderdrukking is het net alsof je vlak bij 
je collega’s staat op het werk. De “XW2K” 
webcam (ref. 00192419) gaat zelfs nog een 
stapje verder en biedt een levensechte 2K 
video-ervaring. Is de meeting afgelopen? 
Dan kan het ingebouwde klepje simpelweg 
voor de camera geschoven worden om zo je 
privacy te beschermen.
De webcams passen ook moeiteloos in elke 
werk-, kantoor- of woonomgeving dankzij 
hun elegante, strakke ontwerp. 

Lay down, charge, repeat
De finishing touch van de bureau ‘glow up’, 
is toch wel de draadloze QI inductielader. 
Niets zo vervelend als een telefoontje krijgen 
van een belangrijke klant om dan te merken 
dat de batterij van je smartphone op 5% 
staat... Maar al deze stress kan makkelijk 
vermeden worden door gewoon standaard 

Rapoo “8000M” desktop set
Ref. 00216814/5

Rapoo “XC600” 3-in-1 
QI inductielader

Ref. 00192042

Rapoo “XW2K” webcam
Ref. 00192419

Rapoo “M600 Silent” muis
Ref. 00187094

Rapoo “M600 Mini Silent” muis
Ref. 00184711-13

Rapoo “M200 Plus” muis
Ref. 00190806/7

een oplader op je bureau te hebben staan. 
En wat maakt het allemaal nog makkelijker 
en sneller? Juist ja, als dat allemaal draadloos 
kan gebeuren. Rapoo heeft enkele handige 
draadloze QI inductieladers die een 
smartphone in 1, 2, 3 opladen zonder al het 
gedoe van loshangende kabels. Daarbij is er 
de keuze tussen een platte, ronde oplader 
die subtiel op het bureau kan liggen of 
een staand exemplaar die je als steun kan 
gebruiken. 
Wil je niet enkel je smartphone opladen, 
maar ook je Apple iWatch en Airpods? Dan 
is de “XC600” 3-in-1 oplader (ref. 00192042) 
perfect! Deze oplader ziet er niet alleen 
stijlvol uit met zijn aluminium afwerking, 
maar laadt apparaten ook 
razendsnel op. 

Het complete plaatje
Kortom, Rapoo heeft alles 
om van een saai bureau 
een echte eyecatcher te 
maken! 



True Wireless

Voor elk wat wils

Intuïtieve  
bediening

“Hey Google”

28 uur accuduur

Compacte 
oplaadcase

Wanneer de earbuds volledig 
opgeladen zijn, gaan ze  
7 uur mee. Met de 
oplaadcase wordt de 
accuduur verlengd tot 28 uur.

Dankzij de compacte oplaadcase 
kunnen de Freedom Light earbuds 3x 
opnieuw worden opgeladen. Dit zorgt 
voor een totale accuduur van 28 uur. 
De case kan opgeladen worden via de 
meegeleverde USB-C kabel.

Freedom Light heeft zijn naam 
niet gestolen: hij geeft je 

maximale bewegingsvrijheid 
dankzij zijn volledig draadloos 

design met een bereik tot  
10 meter. Verder zijn de earbuds 

ook echte lichtgewichtjes. Met 
een gewicht van slechts 4 gram 

voel je bijna niet dat je ze in je 
oren hebt.

De earbuds zijn beschikbaar 
in 6 leuke kleuren: zwart, 
wit, koningsblauw,  rood, 
roze en muntgroen. Zo is 

er zeker een Freedom Light 
voor iedereen.

De intuïtieve aanraakgevoelige 
earbuds hebben een touch-sensor 
waarmee muziek en telefoons 
makkelijk te bedienen zijn. Bluetooth 
5.1 zorgt voor een betrouwbare 
verbinding met al je apparaten.

Freedom Light ondersteunt de 
spraakassistenten Siri en Google 

Assistant. Dankzij Bluetooth en de 
geïntegreerde touch-control kan 

je hen meteen om hulp vragen, 
zonder dat je jouw smartphone  

uit je zak moet halen.

Ref. 00184067/68 - 00184074/75/76/77

COMING 
SOON

Hama Freedom Light
True Wireless earbuds

Extra geheugen 
voor elk device.

SanDisk microSD-cards

32 Gb - 1 Tb

MobileGaming

64 Gb - 512 Gb

Chromebook

64 Gb - 256 Gb 32 Gb - 128 Gb

(Action) Cam 
& Drone

Apps starten 
veel sneller op

Download the 
Memory Zone App

Magneet- 
bestendig

Schok- 
bestendig

Röntgen- 
bestendig

Temperatuur- 
bestendig

Water- 
bestendig
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ADIDASADIDAS
SPORTHEADSETS MADE2MOVE

E

Een headset of koptelefoon dragen tijdens 
het sporten is een groeiende trend. Of het 
nu is om je af te zonderen, te motiveren of te 
ontspannen, het is vaak met een koptelefoon 
op het hoofd dat we ons volledig kunnen 
geven. Volgens een recente studie verbeteren 
we onze prestaties zelfs met 5 tot 7% door te 
sporten op muziek!
Met deze gegevens in het achterhoofd zijn we 
trots om een fantastisch sportmerk aan ons 
portfolio toe te voegen : maak kennis met de 
headsets van Adidas.

Get ready, set, go!
Ben je er klaar voor? Hier gaan we! De Adidas 
RPD-01 is het in-ear instapmodel. Met zijn 
autonomie van 12 uur houdt hij het meerdere 
work-outs vol. Zijn ondersteunende siliconen 
nekband blijft zitten tijdens stadsloopjes, 
krachttraining en woon-werkverkeer. Hij 
wordt geleverd met vier verschillende maten 
oordopjes en clips, zodat je de juiste pasvorm 
vindt en hij aangenaam aanvoelt tijdens je 
work-out. Met de knoppen aan de zijkant 
kun je nummers overslaan en het volume 
regelen. De actieknop kan je zelf instellen 
volgens jouw behoeftes.

Gaan we een stapje verder? Dan is de 
Adidas FWD-01 in-ear headset jouw 
ideale sparringpartner. Deze sportieveling 
vergezelt je met een autonomie van 16 uur 
draadloze speeltijd en biedt je alle comfort 
dankzij een zweetbestendig ontwerp (IPX4) 
dat geoptimaliseerd is voor jouw training.

Omdat jouw veiligheid belangrijk is, maken 
de ergonomisch ontworpen oordopjes van de 
FWD-01 gebruik van passieve transparantie. 
Zo blijf je je omgeving horen tijdens het sporten. 
Je krijgt maar liefst vier sets oordopjes en clips, 
in verschillende maten en netjes opgeborgen 
in een praktisch tasje. De bedieningsknoppen 
werden zorgvuldig op een lichtgewicht, 
naadloos, gebreid, knoopvrij snoer geplaatst. Zo 
is deze headset op elk moment, in alle comfort 
met gemak te bedienen. Gebruik je hem even 
niet? Dan hang je hem dankzij de magnetische 
oortjes veilig om je nek.

En of we trots zijn dat we dit mooie merk 
kunnen aanbieden. De Adidas headsets 
worden ontworpen door Zound Industries, 
het bedrijf dat ook de Marshall headsets en 
speakers ontwerpt. Een product van hoge 
kwaliteit is dus verzekerd. Maar niet alleen 
de geluidskwaliteit is van hoog niveau. 
Ook aan de ergonomie en de duurzaamheid 
werd er hard gewerkt. Bij het ontwerp van 
deze prachtige headsets is men van de 
gedachte uitgegaan dat sport als het leven 
is. Het is constant. Daarom combineren 
de Adidas Sport Headsets een intelligent, 
ergonomisch ontwerp met een ongelooflijk 
geluid, om je bij elke stap te ondersteunen. 
Van warming-up tot cooldown.

The winner takes it all
Het derde teamlid is de volledig uitgeruste 
Adidas RPT-01. Deze on-ear headset werd 
met de grootste zorg ontworpen om te 
voldoen aan de behoeftes van de veeleisende 
sporter. Naast een autonomie van maar liefst 
40 uur is hij voorzien van een zweetbestendig 
ontwerp (IPX4) met afneembare, wasbare 
gebreide oorkussens en hoofdband. Zijn 
eenvoudige bediening, fantastische sound en 
ergonomische design met 360° flexibiliteit zijn 
alles wat je nodig hebt voor de perfecte work-
out. En als de batterij dan toch eens leeg is, dan 
kan je ze supersnel laden via USB-C.

Met een autonomie 
tot 40u zorgen de 
Adidas sport headsets 
ervoor dat je elke 
keer het beste uit je 
work-out haalt.

Adidas FWD-01
Verkrijgbaar in Light grey Ref. 00212001 en
Night grey Ref. 00196570

Adidas RPD-01
Verkrijgbaar in Light grey Ref. 00196505 en  
Night grey Ref. 00196504

Adidas RPT-01
Verkrijgbaar in Light grey Ref. 00196502 en 
Night grey Ref. 00196501

Wil je meer weten over onze nieuwe Adidas Sport 
Headsets?  Neem contact op met je salescontact of surf 
naar  www.hama.com 



FAN TALK
Een Hama-fan aan het woord.

Hama heeft heel wat leuke, kleine acces-
soires om je foto’s naar het volgende ni-
veau te tillen, denk maar aan een Hama 
polarisatiefilter (ref. 00072546). De filter 
is niet heel erg duur, wat je wel een beetje 
merkt aan het kleine verschil in variatie en 
het moeilijker te vinden nulpunt, maar het 
is zeker een leuke filter om bij te hebben 
tijdens het fotograferen.

Scherpe foto’s kan je best nemen met 
een statief. Zo heb je geen last van o.a. 

bibberende handen. Ik gebruikte het 
Hama ‘Star 63’ statief (ref. 00004163). 

Het statief is redelijk stevig voor z’n prijs, 
maar is vooral aan te bevelen voor de 

beginnende hobbyfotograaf. Het is soms 
wat moeilijker uit te schuiven en heeft een 

minder stabiel balhoofd wat soms nog 
kan zorgen voor lichte bewegingen.

Wil je graag foto’s maken op verplaatsing? Dan is een 
grote fototas onmisbaar! De Hama ‘Trekkingtour 160’ 
(ref. 00139839) heeft het ideale formaat. Niet alleen al 

je fotografie spullen passen er in, maar ook je regenjas, 
eten en drinken,... Een minpuntje is wel dat hij niet 100% 

waterdicht is, waardoor het gebruik van een extra hoes bij 
regenweer dus wel is aangeraden. Voor mijn kleinere spul-

len, zoals batterijen of SD-kaarten, gebruik ik de compacte 
Hama ‘Pittsburgh 130’ fototas (ref. 00185009). Deze is 

wél volledig waterdicht, stop ik makkelijk in de grote tas en 
geeft zo toch nog de nodige bescherming. 

Een kwaliteitsvolle foto vraagt 
om een propere lens! Dankzij 
een reiningingsset van Hama 
met daarin o.a. een reinigings-
spray (ref. 00005801), die nog 
handiger zou zijn in een tra-
vel formaat, kan je snel losse 
stofdeeltjes van je lens bla-
zen. Ook het lenskwastje (ref. 
00005604) kan je best stan-
daard in je fototas stoppen om 
stof en vuil te snel af te zijn.

Maak kennis met Richard Snippe, een 35-jarige hobbyfotograaf uit Hoogeveen. In zijn vrije tijd spendeert hij alle 
mogelijke momenten buiten om de mooiste foto’s te maken. Tijdens zijn fotografie uitjes gebruikt hij enkele accessoires 

van Hama, denk maar aan een statief, fototas, filters,... Al benieuwd naar zijn ervaringen? Lees dan vooral verder!
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Het was zeker een leuke ervaring 
om met de fotografie accessoires 

van Hama te werken. De producten 
zijn van betrouwbare kwaliteit, 

komen altijd van pas en zijn 
onmisbaar wanneer je op pad 
gaat om leuke, kwalitatieve 
foto’s te maken. Wel moet je 

in het achterhoofd houden dat 
sommige accessoires eerder voor 
de beginnende enthousiasteling 

zijn en minder voor de reeds 
professionele fotograaf. 

FANMETER: 4/5FANMETER: 4/5
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De kwaliteit van de 
lucht in de kamer speelt 
een cruciale rol in onze 
gezondheid en welzijn op 
lange termijn.

Hama Co2-meter
Ref. 00186434

uit de kamerlucht. Maar ook andere allergenen 
zoals dierenhaar, huisstof en verontreinigende 
stoffen tot een grootte van 3 µm (micrometer) 
worden feilloos uit de kamerlucht gefilterd. 
Dit doet de ‘Basic’ met zijn krachtige 
vierwegfilter: een meervoudige filtering voor 
hygiënische kamerlucht met pre-, EPA- (E11) 
en actieve koolfilters en een aanvullende koude 
katalysatorlaag. Zijn ‘anion-functie’ voegt 
de kleinste deeltjes samen tot grote clusters 
die eenvoudiger kunnen worden gefilterd. 
Daarnaast analyseert een luchtsensor 
de kamerlucht en wordt de benodigde 
ventilatorsnelheid automatisch ingesteld om 
de vervuilde deeltjes te verwijderen. 

De ‘Basic’ luchtreiniger is bij uitstek geschikt 
voor kleine ruimtes. Hij levert in ruimtes tot  
52 m² een betrouwbaar filterresultaat, 
met een CADR (Clean Air Delivery Rate 
of luchtzuiveringssnelheid) van 200 m³/u. 
Bovendien is hij, dankzij zijn stille werking  
(50 dB) en slaapmodus (40 dB), ideaal voor in 
de slaapkamer. Daarbovenop wordt het display 

Hama Luchtreiniger “Smart”
Ref. 00186437

Hama Slimme staande 
ventilator Ref. 00176595

Van een zacht windje tot een stevige bries 
voor afkoeling op warme zomerdagen. Het 
grote en overzichtelijke display toont de 
kamertemperatuur en de instellingen die via 
het touch-veld zijn geselecteerd.

Meer dan ventilatie 
Soms is enkel ventilatie niet voldoende en wil 
je de lucht in de kamer ook zuiveren. Dan is 
de Hama ‘Basic’ luchtreiniger (ref.00186436) 
een goede keuze. Deze luchtreiniger is perfect 
voor mensen met allergieën. De luchtfilter 
verwijdert 99,2% van alle virussen en pollen 

26 27

ADEM
ZUIVERE EN GEZONDE LUCHT

Zuivere en gezonde lucht was nog nooit zo belangrijk. We horen het 
overal. Maar hoe pak je dat aan? De lucht om je heen kies je niet zelf, die 

is er gewoon. We moeten het dus doen met wat er is. Maar we kunnen 
die lucht wel gaan monitoren, optimaliseren en zo de best mogelijke 

leefomstandigheden creëren voor onszelf en de mensen om ons heen.

de limiet voor binnenlucht) en is ventileren 
noodzakelijk. Bovendien geeft het toestel ook 
de kamertemperatuur en de luchtvochtigheid 
weer. Kortom de CO2-meter is een musthave 
voor een goede luchtkwaliteit.

Luchtbehandeling
Nu we de CO2-concentratie in de lucht 
om ons heen kennen, weten we ook of we 
moeten ventileren. Als het mooi weer is zet 
je gewoon een raam open en klaar is kees. 
Maar met de winter voor de deur wordt dat 
al heel wat minder vanzelfsprekend. Geen 
probleem, Hama heeft een aantal perfecte 
oplossingen. 

Met de slimme Hama staande ventilator 
(ref.00176595) kan je de kamerventilatie 
aansturen via spraakbesturing met de 
Google Assistent. Heb je het liever ‘old 
school’? Dan gebruik je gewoon de handige 
afstandsbediening of de knoppen op het 
toestel.  Deze slimme ventilator is 80° 
draaibaar en heeft drie ventialtiesnelheden. 

Wist je dat de meesten van ons meer dan 
90% van hun tijd doorbrengen in gesloten 
ruimtes? De kwaliteit van de lucht in de 
kamer speelt een cruciale rol in onze 
gezondheid en welzijn op lange termijn. 

Meten is weten
Een eerste stap in de goede richting is om de 
hoeveelheid CO2 in de lucht te gaan meten. 
Dat is een goede graadmeter om te weten te 
komen hoe zuiver en puur de lucht is die je 
inademt. Hiervoor gebruik je de CO2-meter 
van Hama (ref. 00186434). Dit compacte 
maar handige toestel geeft weer hoeveel ppm 
(part per million) CO2 er in de lucht aanwezig 
is. Is de kwaliteit goed, dan toont de CO2-
meter een groen balkje. Dit betekent een ppm 
tussen 400 tot 800 (±400 is het niveau van de 
buitenlucht). Bij een matige kwaliteit kleurt 
het balkje oranje en wordt een cijfer tussen 
800 tot 1200 ppm weergegeven. Gaat er een 
alarm, kleurt het balkje rood en wordt er een 
ppm-waarde hoger dan 1200 weergegeven, 
dan is de luchtkwaliteit slecht (1200 is echt >>
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Een gezond binnenklimaat 
draagt bij tot een 
betere nachtrust, een 
aangenaam gevoel en 
een beter humeur. 

en -bevochtiger (ref. 00186438) lost dit op 
in een handomdraai. Dit toestel combineert 
een intensieve luchtreiniging met een 
aangename luchtbevochtiging. Net zoals 
de ‘Smart’ luchtreiniger verwijdert deze 
alleskunner 99,95% van alle virussen, pollen 
en andere allergenen tot een grootte van 
0,3 µm uit de kamerlucht. Om dit te doen 
beschikt hij over een krachtige vijfwegfilter 
bestaande uit grove aluminium-filters met 
pre-, Hepa- (H13) en actieve koolfilters met 
een aanvullende koude katalysatorlaag. 
En met de anion-functie worden de kleinste 
deeltjes samengevoegd tot grote clusters die 
eenvoudiger kunnen worden gefilterd. Zijn 
stille slaapmodus (30dB) en uitschakelende 
display draagt bij tot een onverstoorde 
nachtrust.
Daarnaast is deze krachtpatser geschikt 
voor grote ruimtes tot 85 m². Waar hij een 
betrouwbaar filterresultaat met een CADR 
van maar liefst 330m³/u biedt. In combinatie 
met zijn ruime waterreservoir van 600ml dat 
voor acht uur luchtbevochtiging zorgt, creëer 
je met dit toestel het ideale binnenklimaat 
met stabiele vochtigheidsgraad wat ook 
ideaal is voor huizen met parket of meubelen 
gemaakt van tropisch hout.

Wil je meer weten over onze Indoor climate toestellen?  
Neem contact op met je salescontact of surf naar   
www.hama.com 

Hama Luchtreiniger ‘Basic’ 
Ref. 00186436

Hama Luchtreiniger en -bevochtiger 
Ref. 00186438

uitgeschakeld zodat er geen lichtbron is die de 
slaap kan verstoren.  

Tot slot is de ‘Basic’ luchtreiniger ook 
makkelijk te bedienen via een hoogwaardig 
led-touchdisplay met luchtkwaliteit-, 
temperatuurweergave en indicator voor 
filtervervanging.

Onderweg
Als je de lucht in je huis ook vanop afstand 
wil zuiveren dan is de Hama “Smart” 
Luchtreiniger (ref. 00186437 ) voor jou een 
goede keuze. Waar je je ook bevindt, deze 
slimme luchtreiniger bedien je makkelijk 
via de Smart Home app op je smartphone. 
Zo kom je steeds thuis in een huis met 
schone lucht. Je kan hem natuurlijk ook 
met de Google Assitant via spraakbesturing 
bedienen of samen laten werken met de 
andere slimme apparaten in jouw woning.

Deze luchtreiniger verwijdert 99,95% van alle 
virussen, pollen en overige allergenen zoals 
dierenhaar, huisstof en verontreinigende 
stoffen tot een grootte van 0,3 µm uit de 
kamerlucht. Daarvoor maakt hij gebruik van 
een driewegfilter bestaande uit een voorfilter 
voor het verwijderen van bijvoorbeeld 
huisstof en dierenhaar uit de kamerlucht, een 
Hepa-filter om virussen, bacteriën, fijnstof en 
pollen te verwijderen en een actieve koolfilter 
om ook geurtjes zoals kookluchtjes en 
sigarettenrook uit de lucht te verwijderen.
Deze luchtreiniger kan grotere ruimtes aan 
dan het ‘Basic’-model. Hij levert in ruimtes 
tot 65 m² een betrouwbaar filterresultaat met 
een CADR van 250 m³/u. 
De ‘Smart’ luchtreiniger is op zijn beurt 
bijzonder geschikt voor gebruik in de 
slaapkamer dankzij de slaapmodus. Hierbij 
selecteer je het laagste ventilatorniveau 
(30 dB) en schakelt de displayverlichting 
uit zodat de lucht bijna geruisloos wordt 
gereinigd. Een ongestoorde en aangename 
nachtrust gegarandeerd.

Het beste van twee werelden
Droge lucht in huis is niet aangenaam, je ogen 
gaan ervan prikken, je neus voelt droog aan. 
Kortom het zorgt voor een onaangename 
leefomgeving. De Hama 2-in-1 luchtreiniger 

‘Basic’ luchtreiniger filter
Ref. 00186439

UITGERUST MET HOOGWAARDIGE

HEPA-FILTERSHEPA-FILTERS

Filter voor de 
‘Smart’luchtreiniger

Ref. 00186440

‘2-in-1’ luchtreiniger 
filter Ref. 00186441

We hebben voor elk van onze drie luchtreinigers 
de perfecte filter. Deze hoogwaardige HEPA-
filtersystemen hebben een filterrendement tot 
maar liefst 99,95%. Denk je er niet aan om hem te 
vervangen? Geen nood, het toestel geeft zelf aan 
wanneer je de filter moet vervangen zodat jij en je 
familie ononderbroken kan genieten van pure en 
zuivere kamerlucht. 
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Het dagelijkse reilen en zeilen bij Hama Benelux.

1. De patio werd tijdens de afgelopen maanden vernieuwd en al zeggen we het zelf: het ziet er goed uit. Altijd welkom!     
2. Begin september werd een lange periode van telewerk afgerond met een smakelijke ‘Welcome back breakfast meeting’.    

3. We verwelkomen enkele nieuwe collega’s. Maak kennis met Naomi, Tatiana en Wendy! We wensen hen veel succes.    
4. Eindelijk is het zover, beurzen zijn opnieuw mogelijk. Hama kon natuurlijk niet ontbreken met een mooie stand.   5. Tijdens 

de lockdown werd er heel wat gewandeld. Bij Hama combineerden we wandelen met yoga. Zalig ontspannen in de natuur.    
6. Team Hama is klaar voor de Strong Viking Run. Go, go, go Matthias, Jeroen, Andy, Jonas, Teli, Niels en Dennis! 
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Vernieuwde Patio
Breakfast Meeting

2.

Nieuwe Collega’s
3.

Yoga Sessie
Strong Viking Run

6.4.
Beurzen

1.
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