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VOORWOORD

Wij hebben het
allemaal voor jou!
Jaar na jaar wordt het belang van de telecom-markt bevestigd.
Meer nog, telecom is vandaag de drijvende kracht achter de
consumer electronics-markt, met een gewicht van 44% in
omzet. Ook in 2019 voorziet GfK wereldwijd een omzetstijging
in de wereld van de smartphone en zijn toebehoren.
Dit is de reden waarom we ons nieuwste Hama Focus
Magazine helemaal in het teken zetten van MOBILE LIFE.
Nooit was ons assortiment aan smartphone-oplossingen
zo breed. Van slimme laders tot stijlvolle en betrouwbare
bescherming, krachtige geheugen- & back-up oplossingen,
foto- & sportgadgets, handige autohouders en talrijke
muziektoepassingen.
HAMA HEEFT HET ALLEMAAL VOOR JOU.
T H E

S M A R T

S O L U T I O N

ACCESSORIES FOR EVERY
MOMENT IN YOUR LIFE

Blader snel door ons nieuw Focus Magazine en laat je
inspireren.
Wil je zelf onze producten voelen en uitproberen? Ben je op
zoek naar creatieve presentatiemogelijkheden? Is er product
training voor je medewerkers nodig? Wens je een live demo
van onze machines?... Bezoek dan zeker onze showrooms.
Die staan permanent open voor jou en je team. Samen zorgen
we voor meerverkoop in jouw winkel!
Hopelijk tot binnenkort in Wetteren.
Luc Heyerick
Sales & Marketing Director Benelux & Frankrijk

Régis Vermeire
Sales Manager Hama Belux

Christian van den Boogaart
Sales Manager Hama Nederland
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INLEIDING

SMARTPHONE & TABLET

We have it all
De smartphone is anno 2019 onmogelijk weg te denken uit het dagelijks leven.
Hij verbindt je niet alleen met vrienden en familie maar ook met internet, sociale
media, entertainment en een resem praktische en leuke apps.
Onze broekzaktoestellen evolueren in sneltreintempo. Premium smartphones
vinden steeds vlotter hun weg naar de consument. Om deze efficiënt te gebruiken
zijn kwalitatieve accessoires essentieel geworden. Hier maakt Hama hét verschil.

Premium smartphones
Op slechts 10 jaar tijd is de smartphone uitgegroeid tot een
onmisbare tool die verweven zit in ieders routine. In die toch
wel korte periode ontketende de smartphone een technologische
revolutie en maakte heel wat andere toestellen praktisch
overbodig: gps-toestellen, draagbare muziekspelers, digitale
compactcamera’s, …
Ook vandaag blijven de smartphonefabrikanten innoveren
en nieuwe features uit hun hoed toveren: een dubbele of zelfs
driedubbele cameralens, vingerafdrukscanner in het scherm,
infinity display, augmented reality, artificiële intelligentie,…
De telecomwereld evolueert naar premium smartphones die
steeds meer consumenten verleiden. In 2018 had +/- 12 % van de
verkochte smartphones een gemiddelde prijs van meer dan
€ 700 (vergeleken met 9 % in 2017). Midrange modellen (van
€ 150 tot € 350) zijn nog steeds een belangrijk concurrerend
segment en vertegenwoordigen 46 % van de smartphones die
wereldwijd verkocht werden in 2018 (+2 % vergeleken met 2017).
Premium accessoires
De trend naar premium smartphones wordt bij Hama vertaald
door het ontwikkelen van steeds meer premium accessoires.
Slimme en kwalitatieve oplossingen voor smartphones (en
tablets) worden onmisbaar. Hama has it all.

Slimme laadoplossingen
om voldoende stroom te
leveren en probleemloos
de dag door te komen.
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Robuuste screenprotection
om de kostbare schermen
tegen krassen en barsten te
beschermen.

Stijlvolle cases voor een
optimale bescherming en
een naadloze aansluiting
op het design.

Onmisbare foto-accessoires
om overal prachtige beelden
en filmpjes te maken.

Praktische carholders voor
meer veiligheid en gemak
in het verkeer.

Fashion headsets en
bluetoothspeakers voor
de muzikale noot in je
dagelijkse routine.

Handige en trendy
sportaccessoires: excuses
om niet te bewegen zijn
verleden tijd.

Nuttige
geheugenoplossingen om
nooit kostbare herinneringen
of bestanden te verliezen.
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CHARGING

HAMA ENERGIECONCEPT

Orde in de chaos
De telecommarkt en de vele laadoplossingen zijn verre van eenvoudig. Er bestaan heel wat
verschillende kwaliteiten en technologieën. Dit maakt het enorm ingewikkeld en verwarrend
voor de consument, die door de bomen het bos niet meer ziet. Het energieconcept van Hama
brengt orde in de chaos en zorgt voor een vereenvoudigd maar breed assortiment. Zo bieden
we voor elke klant en elk budget de juiste oplossing.

Opbouw
assortiment

Campaign goods
Campaign goods zijn producten met de laagste prijs die
een betaalbaar alternatief vormen voor de vervanging
van originele laders. Het aantal ampères is laag en de
blisterverpakking is sober en eenvoudig. De geknipte
budgetoplossing!
Essential Line
Een niveau hoger dan de campaign goods staat de
Essential Line. Die bestaat uit een breed assortiment aan
essentiële basisoplossingen. Het product staat centraal in
de stijlvolle verpakking met magneetsluiting (“Product
is the hero”).
De kabels en laders zijn compact en hebben een knap
design. Bovendien zijn alle producten beveiligd tegen
overbelasting, overspanning en kortsluiting.

Hama energieconcept: de voordelen op een rij
Het grootste voordeel van het Hama
energieconcept is ongetwijfeld de veelzijdigheid.
Hama heeft een oplossing voor elke behoefte
en budget. Dankzij de universele oplossingen
zijn minder artikelen nodig om de volledige
smartphonemarkt te coveren. Met een lagere
voorraad als gevolg. De hoge Hama standaarden
en veeleisende kwaliteitstesten zorgen voor
hoogstaande producten. En last but not least,
de gestructureerde shelfplannen vormen een
duidelijk en overzichtelijk concept.

Prime Line
De Prime Line is het spreekwoordelijke neusje van de
zalm met de meest recente Fast Charge technologieën
(Qualcomm Quickcharge 4+ en Power Delivery) voor
een bliksemsnelle laadervaring. Bovendien is ook hier de
verpakking van hoogstaande premium kwaliteit.

Turbo fast

Meer info?
Bezoek onze website:

be.hama.com - nl.hama.com

Fast

essential line

Types
aansluiting

Price entry campaign goods
USB-C
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Micro-USB

Lightning
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CHARGING

LAADOPLOSSINGEN

Superkracht
voor je smartphone
De smartphone is voor heel wat mensen een
onmisbaar toestel geworden. Dankzij de Prime
Line laadoplossingen van Hama heeft je
smartphone voldoende stroom om de hele dag
door te komen.

USB-C
PRIME LINE

Oplaadkabel ‘Reflective’ (1,5m)
Laad jouw smartphone met deze hoogwaardige Reflective kabel.
Het reflecterend materiaal in de speciale nylon mantel zorgt
voor stijlvolle accenten. De robuuste connectoren met gegoten
trekontlasting zijn extreem belastbaar en kunnen tegen een
stootje! Met high speed gegevensoverdracht tot 480 Mb/s.
183289

183288

Universeel
PRIME LINE

PRIME LINE

Oplaadkabel ‘Metal’ (1,5m)

Reis- en autolader
Quick Charge 4.0+ / Power Delivery

Metaal heeft een hoge treksterkte. Het materiaal is daardoor
uitermate geschikt om kabels te verstevigen. Deze Metal
kabel is stevig en heeft een lange houdbaarheid. De
geoptimaliseerde inwendige geleiders zijn bijzonder goed
geschikt voor het opladen van smartphones en tablets met
een USB-C-aansluiting.

Qualcomm® Quick Charge™ 4.0+ en Power Delivery garanderen extreem snel
opladen, sneller dan gangbare oplaadtechnologieën. Het aangesloten toestel
wordt automatisch herkend waardoor de levensduur van de batterij verlengd
wordt. Een handige ledlamp geeft de laadtoestand van het toestel aan.
178273 (reislader), 178274 (autolader)

183287

Micro-USB
PRIME LINE

Opladerset Qualcomm 3.0 - 3A

Het volledige assortiment?
Bezoek onze website:
be.hama.com - nl.hama.com

Deze opladerset (oplader + micro-USB-kabel van 1,5 meter)
biedt een maximale laadstroom van 3A. De Qualcomm®
Quick Charge™ 3.0 technologie garandeert extreem snel
opladen. De aangesloten apparatuur wordt automatisch
herkend en optimaal opgeladen.
178336 (reislader), 178337 (autolader)
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CHARGING

POWER DELIVERY / QUALCOMM

Reis- en autolader 18W - 3A
Voorzie jouw iPhone van voldoende stroom met deze
ultrasnelle reis- en autoladers (naast PD ook ondersteuning
voor Qualcomm). Het geoptimaliseerd snellaadproces ontziet
de accu en verlengt daarmee de technische levensduur. Het
handige ledlampje geeft de laadtoestand van het toestel aan.
Autolader

183285

183278

Reislader

183284

183277

USB-C TO LIGHTNING

Turboladen
voor iPhone

POWER DELIVERY / C94

Laad- en gegevenskabel,
USB Type-C to Lightning
Voor het laden en synchroniseren van jouw iPhone of iPad.
De USB-C-verbinding en nieuwe C94 Lightning-verbinding
ondersteunen Apple’s snellaadfunctie in combinatie met een
18W reis- of autolader met Power Delivery.
183308 (1,5m)

Je bent al eventjes onderweg naar een belangrijke
afspraak en je ziet de batterij van jouw iPhone
langzaam leeglopen. Geen enkel probleem, de
Turbo Fast 18W Power Delivery laders leveren
voldoende stroom in een recordtijd. Waar
conventionele laders de batterij in 49 minuten
halfvol krijgen, doen de 18W Fast Chargers met
Power Delivery er slechts 25 minuten over. Zo
krijgt de accu het broodnodige duwtje in de rug om
de dag moeiteloos door te komen!

183295 (1 m)

POWER DELIVERY

Reis- en autolader 18W - 3A

De premium reis- en autoladers met
Lightningconnector garanderen een maximale
laadsnelheid. De hoogwaardige kwaliteit zorgt
voor topprestaties en veiligheid.

Deze laders vormen een dreamteam met de
fonkelnieuwe C94-kabels (USB-C to Lightning).
De Made For iPhone-producten zijn door Apple
gecertificeerd, gecontroleerd en voldoen aan de
hoge kwaliteitsnormen die het bedrijf hanteert.

Vast: 183314 (reislader), 183315 (autolader)
Set: 183312 (reislader), 183313 (reislader)

Standaardlader
1A / 5V
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183309 (1,5 m)

Het volledige assortiment?
Bezoek onze website:
be.hama.com - nl.hama.com
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CHARGING

QI
INDUCTIELADERS
KLEINE
TITEL

Draadloos
gemak

Aliquid illo Quis laudantium, aliquam. Labore quaerat molestiae
doloremque. Modi amet, voluptatem natus dolorem. Sed consequuntur
ipsam consequatur, eos. Aspernatur nisi est, ipsam odit dicta. Ratione illo
natus totam enim beatae.
Draadloos of inductief opladen
is een handige manier om jouw
smartphone zonder kabels van
stroom te voorzien. Daarbij
spaart het geoptimaliseerd
laadproces de batterij van
de smartphone en verlengt
zijn levensduur. Hama heeft
inductieladers in verschillende
soorten en maten: eentje voor
jouw bureau, nachtkastje of auto!

ESSENTIAL LINE

Draadloze oplader FC-10 FABRIC
De Qi-technologie garandeert een geoptimaliseerde, maximale
laadsnelheid. De exclusieve afwerking van stof, die er werkelijk
geweldig uitziet, beschermt de achterzijde van de smartphone
tegen krassen. Elegante en robuuste aluminium behuizing.
183344

ESSENTIAL LINE

Draadloze opklapbare
oplader FC 10S
Deze draadloze oplader met Qitechnologie garandeert een maximale
laadsnelheid met een geoptimaliseerd
laadproces. Je zet de houder eenvoudig
in de gewenste hoek. Dankzij de antislip
rubberen laag op de steunplaat blijft jouw
smartphone stevig op zijn plaats.

Wist
je dat...
In 2018 kwam BMW
aanzetten met een
wereldprimeur: een
hybride wagen die via
inductie opgeladen
kan worden. Ook
andere autofabrikanten
experimenteren volop
met deze technologie!

183346

ESSENTIAL LINE

Draadloze autolader QI-FC10C
Deze draadloze autolader uit elegant en robuust
aluminium garandeert een maximale laadsnelheid.
Jouw smartphone zit veilig geklemd tijdens het
draadloos opladen en kan met één hand in de houder
worden geplaatst. Is de batterij opgeladen? Neem jouw
smartphone gewoon uit de houder en het laden stopt
vanzelf. Een wirwar aan kabels is verleden tijd!
183345

PRIME LINE

Draadloze snellader Turbo Fast
Deze Qi-inductielader is een absolute bestseller en levert
premiumkwaliteit op vlak van design en prestaties. De
draadloze Turbo Fast Charge technologie garandeert snelheden
die vier keer hoger liggen dan gebruikelijke oplaadmethoden.
Een knoeiboel aan snoeren is voorgoed verleden tijd!
183217
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CHARGING

POWERBANKS

Energieboost
onderweg

PRIME LINE

Hama PD reeks
De Hama PD powerbanks zijn echte krachtpatsers. Met
capaciteiten van 12 000 tot maar liefst 26 800 mAh zorgen
deze powerbanks voor meer dan voldoende energie.
De Power Delivery technologie garandeert extreem
snel laden, tot wel 5 maal sneller dan gebruikelijke
oplaadtechnologieën. Hoogwaardige kwaliteit met
elegante maar robuuste aluminium behuizing.

Je smartphone is een onmisbare reispartner.
Naar muziek luisteren, surfen op het internet
en sociale media checken, doet de batterij snel
leeglopen. Het is dus altijd handig om een
mobiele batterij bij de hand te hebben. De Hama
powerbanks laden in een mum van tijd elke
smartphone weer op!

Tot 5x
sneller!

12 000 mAh (183353), 26 800 mAh (183358)

essential line

X20
20 000 mAh
X13
13 000 mAh

PRIME LINE

Hama PA 12 reeks
ESSENTIAL LINE

Deze Hama PA 12 powerbank met een capaciteit van
12 000 mAh heeft een USB-A-poort voor opladen via
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 technologie (tot max. 3A).
De USB-C poort ondersteunt laden met de nieuwste
toestellen. De PA 12 powerbank heeft een elegante en robuuste
aluminium behuizing en is beschikbaar in goud en antraciet.

Hama X-reeks
De veelzijdige Hama X-reeks voorziet jouw smartphone
van de nodige extra stroom onderweg. Dankzij zijn
dubbele uitgang kan je twee toestellen tegelijk opladen.
De solide behuizing met antislipoppervlak is stijlvol
en veilig. Inclusief USB-C-adapter. Beschikbaar in
7 800 mAh, 10 400 mAh, 13 000 mAh en 20 000 mAh.

183352

183355

178982 tot 178985

X7

X10
10 400 mAh

7800 mAh

PRIME LINE
ESSENTIAL LINE

Hama LED reeks

Deze stijlvolle powerbanks zijn voorzien van een praktische LEDaanduiding van het oplaadpercentage. Met USB-C-aansluiting voor
laad- en ontlaadstromen tot 3A. Beschikbaar in 6 000 en 10 000 mAh.
6 000 mAh (183361), 10 000 mAh (183362)
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Hama Joy PRO reeks
Voorzie jouw smartphone van voldoende stroom onderweg
dankzij de Hama Joy PRO. Deze reeks powerbanks
ondersteunt opladen via USB-C en Quick Charge™ 3.0.
Hij is beveiligd tegen overbelasting, diepontlading en
kortsluiting. Beschikbaar in 7800 mAh en 15 600 mAh.
7800 mAh (178897), 15 600 mAh (178898)
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PHOTO

ACTIVE LINE

5-in-1 lenskit voor smartphone & tablet

SMARTPHONE-FOTOGRAFIE

Say cheese!

Deze lenskit helpt je om voortreffelijke foto’s te maken zonder een dure
reflexcamera. Hij bevat vijf verschillende lenzen voor verschillende
foto-effecten: een 180° fisheye-lens (bol effect), 0,65X groothoek (bredere
camerahoek), macro-objectief (focus op details), polarisatiefilter (een
groter contrast) en een teleobjectief (een grotere zoom). Inclusief
hoogwaardige bewaartas.
183390 (“5-in-1” lenskit), 44338 (“3-in-1” lenskit: fisheye, breedhoek en macro)

Anno 2019 zit jouw
fototoestel gewoon in de
broekzak: de uitstekende
camera op je smartphone!
Met onze jarenlange ervaring
en expertise bouwden we een
gepast productaanbod op
om dit potentieel ten volle te
benutten. Smile!

ACTIVE LINE

Flexibel ministatief voor
smartphone en GoPro
Dit statief in reisformaat heeft flexibele
benen met 360°-buiging voor het optimaal en
veilig vastmaken op verschillende objecten.
178366

ACTIVE LINE

Tafelstatief Multi 4-in-1
Dit 4-in-1 statief kan je gebruiken als selfiestick en tafel- of
reisstatief in combinatie met je bluetooth-ontspanner. Geschikt
voor action cams, smartphones en digitale camera’s. Verbind de
bluetooth-ontspanner met jouw smartphone of tablet en schiet
die perfecte actie- of familiefoto! Uittrekbaar tot 90 cm.
183393

ACTIVE LINE

Selfiestick ‘Moments 100’

Een wild avondje uit met vrienden? Een
foto is de beste herinnering! Dankzij
de telescopische selfiestick van Hama
maak je de perfecte groepsfoto.

ACTIVE LINE

Selfie light
Ideaal voor bloggers onderweg!
Dankzij 36 ledlampjes en
3 helderheidsniveaus zorg je voor de
meest flatterende lichtomstandigheden
bij het nemen van die volmaakte selfie.
Kan zowel aan de voor- en achterkant
van de smartphone worden geplaatst.
183244
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85 %
van de foto’s die we in
2017 namen, werden
gemaakt met een
smartphone.

183392

ACTIVE LINE

Smartphone videohouder
met greep
Maak spectaculaire video-opnames met deze handige
en schokvrije videohouder. Voor elke vlogger, fotograaf
of hobbyfilmer. Met polsband voor extra veiligheid.
183389
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SPORT

SPORTACCESSOIRES

Goed begonnen
is half gewonnen!

ACTIVE LINE

Hama Fitness Tracker ‘Active’
Ga van start met een gezonde
levensstijl samen met de steun van
jouw persoonlijke coach: de Hama
Fitness Tracker. Neem jouw work-out
in eigen handen, haal het onderste uit
de kan en start een trainingssessie.
Hou je records bij en motiveer jouw
vrienden en familie. Met stappenteller,
berichtenfunctie en hartslagmeter.

Of we nu joggen, voetballen of trainen in de fitness: sport houdt ons fit en is een
prima uitlaatklep voor de dagelijkse stress. Sport gaat niet alleen over kracht en
spieren - het gaat ook over uithoudingsvermogen en discipline. Voor optimale
ondersteuning in jouw fysieke activiteiten bieden we je een assortiment praktische
smartphone-accessoires. Drie, twee, één, START!

137431

ACTIVE LINE

Rugged Cover

Deze robuuste cover beschermt
jouw smartphone tegen krassen,
stof en vuil. Het schokabsorberend
frame beschermt tegen een val tot
anderhalve meter hoog.

ACTIVE LINE

Sport heuptas ‘Running’
Deze smartphone heuptas van hoogwaardig lycra is de
perfecte metgezel tijdens jouw wekelijkse jogginguurtje.
De coating beschermt jouw smartphone, bankkaart of
muntstukken tegen vuil en stof. Met praktische opening
voor het aansluiten van een hoofdtelefoon.
177792

ACTIVE LINE

186621 tot 186632

177793

Sport armband ‘Running’ met LED
Met deze handige sport armband heb je overal
toegang tot je ‘Energetic Run’ playlist van Spotify.
Motiveer jezelf en breek snelheidsrecords! De
ledverlichting en zilverkleurige reflector zorgen
voor een uitstekende zichtbaarheid in het duister.
177787 (XL)

177788 (XL)

177789 (XXL)

177790 (XXL)

ACTIVE LINE

Waterproof waistbag

ACTIVE LINE

Army Cover

Deze waterdichte heuptas houdt al jouw
kostbare spullen veilig en droog. De perfecte
oplossing tijdens het joggen, fietsen of
gewoon een luie namiddag op het strand.

De antischok-technologie biedt
een volledige bescherming voor
jouw dierbare smartphone. Met
standfunctie en valbescherming tot
twee meter.

177796

186633 tot 186644

ACTIVE LINE

Fietshouder
Bevestig jouw smartphone stevig op
jouw fiets of e-bike en kies in alle
omstandigheden een veilige en foutloze
fietsroute. Makkelijk te bedienen
dankzij de verstelbare houder voor
individuele aanpassing op het toestel.
Geschikt voor elke smartphone.
178251
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CAR

Bestseller!

AUTOHOUDERS

Bestemming
bereikt!

Magnet ALU
Schuif deze krachtige magnetische
carholder in het ventilatierooster
van jouw auto. Dankzij het metalen
plaatje dat je tussen de case steekt
of op jouw smartphone kleeft, blijft
de smartphone stevig bevestigd.
Geschikt voor alle toestellen!
173765

Na het jarenlang succes van de carholders met zuignap zijn deze
modellen vandaag steeds minder populair. De twee belangrijkste
redenen hiervoor zijn design en veiligheid. De consument
wil een compacte carholder waarbij het zicht op de weg niet
belemmerd wordt. Hama is dus op zoek gegaan naar inventieve
oplossingen en stelt een gloednieuwe reeks producten voor.
De vraag is: which one are you?

De consument is op
zoek naar compacte
en veilige carholders.
CD-sleuf

Magneet

Klemhouder

Bekerhouder

De CD-sleuf is voor heel wat mensen
anno 2019 een onnodig onderdeel
van de auto geworden. Dankzij deze
inventieve en makkelijk verstelbare
houder installeer je jouw smartphone
stabiel en eenvoudig. Voor toestellen
met een breedte van 6 - 8 cm.

Deze extreem sterke magneet kleef je
op het dashboard van jouw voertuig.
Dankzij het metalen plaatje dat je
vervolgens op jouw smartphone plakt
of tussen de case bevestigt, zit de
telefoon stevig vast. Geschikt voor
alle toestellen!

De bekerhouder van jouw auto
krijgt een tweede functie met deze
smartphonehouder. De draaibare
sokkel met kogelscharnier kan 360°
worden gedraaid. Geschikt voor
toestellen met een breedte van 6 tot
8 cm.

183280

183283

Eenvoudige en gereedschapsloze
montage dankzij een
klembevestiging. De geribbelde
rubberen coating beschermt jouw
smartphone tegen krassen en zorgt
voor een veilige horizontale montage.
Geschikt voor toestellen tot 9 cm
breed.

183282

Antislipmat
Deze universele antislipmat kan
je gebruiken voor uiteenlopende
zaken: jouw smartphone maar
ook je sleutels, zonnebril, enz.
Het flexibele materiaal (PUgel) past zich aan bijna elke
ondergrond aan.
183279

183281
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SMART HEALTH

Elektroden
Bevestig deze elektroden
met behulp van de app op de
correcte plaats.

CONNECTED ELEKTROSTIMULATOR

Zeg de
pijn vaarwel!

Apparaat
Dit medisch gecertificeerd
apparaat weegt slechts 25 gram
en is eenvoudig te gebruiken
met één druk op de knop.

Bluetens is een elektrotherapie-apparaat dat ontwikkeld werd door een
team van Franse fysiotherapeuten. Dankzij de handige smartphoneapp die communiceert met elektroden die je op je lichaam plaatst,
genees, ontspan en train je tot maar liefst 15 lichaamsdelen.
Eenvoudig, goedkoop en efficiënt!

Genezen
Bluetens verlicht je pijn op een
natuurlijke manier door het
pijnsignaal te stoppen en ervoor
te zorgen dat de hersenen
pijnstillende stoffen (endorfines)
gaan aanmaken. Hierdoor krijg je
snel een gevoel van welzijn. Zowel
gewrichtspijnen, zenuwpijnen als
pijn bij peesontstekingen worden
bestreden met Bluetens.

Ontspannen
Bluetens is het ideale apparaat
om de spieren te herstellen
en te ontspannen. Het toestel
verlicht zware benen, voorkomt
spierkrampen, bevordert een actief
herstel na het sporten en geeft
tegelijk een ontspannende en
versterkende massage.

Trainen
Tenslotte helpt Bluetens jou om je
doelen te bereiken. Creëer meer
spiermassa, vorm je spieren, bereid
je voor op een korte en intensieve
inspanning, verhoog jouw
uithoudingsvermogen en bouw
je spieren op na een periode van
inactiviteit of blessure.

ELEKTROTHERAPIE

ELEKTROTHERAPIE

Bluetens is een connected elektrostimulator die
je zelf kan gebruiken in combinatie met jouw
smartphone. De bijhorende gratis app biedt keuze
uit meer dan honderd programma’s om vijftien
verschillende lichaamsdelen te genezen, trainen en
ontspannen. De zelfklevende elektroden zijn ook
los verkrijgbaar.

Maak kennis met de nieuwste Bluetens: de Duo
Sport. Met zijn twee toestellen is deze dubbel zo
krachtig en efficiënt. Bestuur de toestellen samen
of afzonderlijk en train doelgericht verschillende
lichaamsgebieden. Met intensiteitscontrole op de
Bluetens applicatie of rechtstreeks op de toestellen.

Bluetens Classic

Bluetens Duo Sport

144216 en 144217 (elektroden)

158795 - 158769 en 158770 (elektroden)

Wij maken elektrotherapie
toegankelijk voor mensen
zonder medische achtergrond.
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SMART HOME
Capsules
Kies uit een variëteit van
hoogwaardige geurcapsules. Beleef
plezier aan het mixen en het creëren
van je eigen geuren of kies uit de
vooraf geselecteerde geurensets.

SLIMME GEURVERSPREIDER

Geur is de sleutel
naar de herinnering

Duurzaam
De Moodo capsules gaan tot 60 dagen mee.
Ze kunnen voor een langere periode gebruikt
worden door enkel geur te verspreiden
wanneer er iemand in de buurt is.

De Smart Home Fragrance Diffuser van Moodo is de enige diffuser waarmee
je geuren kan aanpassen aan jouw smaak, stemming en levensstijl. Deze
unieke geurverspreider kan worden geladen met maximaal vier geurcapsules
tegelijk, uit een selectie van tientallen unieke geuren van hoge kwaliteit.

190839 tot 190846

Geurfamilies
Moodo geurcapsules zijn gerangschikt in
geurfamilies: vier capsules die compatibel
en geharmoniseerd zijn om een heerlijke
geur te creëren.

Parfum is een
manier om
te zeggen
wie je bent,
zonder dat
je daarvoor
iets hoeft te
zeggen.
SMART HOME

SLIMME DIFFUSER

KWALITEITSGEUREN

Compatibel met de meest geavanceerde
smart home technologieën: Amazon
Alexa, Siri Shortcuts, Google Assistant
en meer...

Met wifi-connectiviteit en meerdere
slimme functies. Moodo maakt het
gemakkelijk om de geur aan jouw agenda
en levensstijl aan te passen.

Alle geuren zijn gecreëerd door
deskundige parfumeurs. De capsules
zijn duurzaam, alcoholvrij en
milieuvriendelijk.

190836

App
Via de gratis app kies je voor
voorgestelde geurcombinaties
of creëer je een eigen, unieke
geurenmix met jouw vier
favoriete geuren.

190838

190837 (zonder batterij)
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CASES
Rubberen finish
De rubberen afwerking zorgt voor
een aangenaam gevoel.

ESSENTIAL LINE

Betrouwbare
bescherming
De traditionele Slim en Guard booklets uit de Hama
Essential Line kregen een upgrade: welkom vernieuwde
Slim en Guard Pro! Het nieuwe, slanke design sluit nog
beter aan en biedt betrouwbare bescherming van het
krasgevoelige display van je smartphone.

Booklet Curve
Deze curved booklet met verstopte
magneetsluiting is een ware
trendsetter. Dankzij de zachte
voering blijft het display van jouw
smartphone voortdurend beschermd
tegen ongewenste krassen en vuil.
Beschikbaar voor smartphones van
Apple, Samsung en Huawei.

Afgeronde hoeken
De afgeronde
hoeken van de
booklet beschermen
de smartphone tegen
vuil en krassen.

Slim PRO

De slanke Hama Slim Pro booklets hebben een zachte
binnenvoering die het display perfect beschermt. Dankzij
de discrete magneetsluiting blijft de booklet steeds
gesloten. Beschikbaar voor smartphones van Apple,
Samsung, Huawei, LG, Sony en Xiaomi.

Handige standfunctie
Bekijk video’s of jouw favoriete Netflix-serie
in alle comfort dankzij de standfunctie.
Insteekvak kaarten
Twee praktische insteekvakken
voor jouw bank- of andere kaarten.

essential line
Duurzaam kunstleder
Het duurzame kunstleder in
used look geeft een premium
uitstraling aan jouw smartphone.

Guard Pro booklet
De Hama Guard Pro booklets
uit duurzaam kunstleder bieden
een perfecte bescherming voor
jouw smartphone. Met EasySlide-functie: een praktische
vingeropening waarmee je
eenvoudig jouw bankkaart kan
uitschuiven. Beschikbaar in blauw,
zwart of bruin voor smartphones
van Apple, Samsung, Huawei, LG,
Sony en Xiaomi.

Booklet CURVE

Slim Pro booklet

Guard PRO

Handige standfunctie
Bekijk video’s of jouw favoriete
Netflix-serie in alle comfort
dankzij de standfunctie.
Handige standfunctie
Bekijk jouw favoriete
YouTubefilmpjes dankzij
de standfunctie.

Insteekvak kaart
Handig compartiment
met Easy Slide-functie.

Het volledige aanbod?
Bezoek onze website:

Insteekvak kaarten
Aan de binnenkant van
de booklet is een handig
insteekvak voor bankkaarten
met Easy-Slide-functie.

be.hama.com - nl.hama.com
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CASES

RED SENSATION LINE

Luxueuze
bekleding

Red Sensation No. 2 / 3
Deze stijlvolle hardcover in
koningsblauw of zwart is een
must have voor je winkel. Zijn
handige finger loop zorgt ervoor
dat de dierbare topsmartphones
van Apple of Samsung nooit op
de harde vloer donderen.
186184 tot 186189

The Red Sensation Line van Hama blinkt uit in het combineren van
fashion met bescherming op een hoogwaardig niveau. De rode draad
in de nieuwe reeks booklets en cases is het eco-leder en de verborgen
handigheidjes zoals een bankkaartcompartiment of vingerlus.

186166 tot 186171

Red Sensation No. 6
Deze flinterdunne booklet uit eco-leder
heeft een handig kredietkaartvak aan de
binnenkant. Beschikbaar in zwart met een
subtiele rode stiklijn. Beschikbaar voor de
topsmartphones van Samsung en Apple.
186159 tot 186164

Red Sensation No. 1
Deze luxueuze cover is gemaakt van eco-leder
en bevat een subtiel rood accent. Het lipje
kan je uitschuiven en biedt plaats voor twee
bankkaarten. Beschikbaar voor de premium
smartphones van Samsung en Apple.
186153 tot 186158

Red Sensation No. 4

Red Sensation No. 5
Deze cover uit PU leer bevat maar liefst
4 creditcardvakken aan de achterzijde.
Beschikbaar voor de premium
smartphones van Samsung en Apple.
186607 tot 186612
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Deze laatste cover combineert alle handigheden
in één elegante bescherming. Met plaats voor een
bankkaart en uitgerust met een elastische finger
loop. Beschikbaar voor de premium smartphones
van Apple en Samsung.
186172 tot 186178

Het volledige aanbod?
Bezoek onze website:

be.hama.com - nl.hama.com
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CASES

DESIGN LINE

Geeeef... acht!

COVER

Cross Body Cover
Vind je het ook zo onhandig om je smartphone in je
achterzak te steken? Hang hem met de strap rond je schouder
en neem hem makkelijk overal mee naartoe. Beschikbaar
voor de premium smartphones van Apple en Samsung.

De nieuwe Design Line van Hama heeft voor elk wat wils: van speelse
glitter tot stoere legerprint. De covers zijn een combinatie van fashion,
bescherming en draagcomfort. Bepaal welke stijl het beste bij je past en
geef je smartphone een nieuw jasje.

172286 tot 172292

ACCESSOIRES

Cross Body Strap

COVER

Camouflage

Je gebruikt de Cross Body Cover van Hama,
maar de strap past niet helemaal bij je outfit?
Geen probleem! Vervang hem gewoon door één
van de acht andere straps en neem je smartphone
mee in stijl. Kies uit 3 looks:

Deze camouflage cover biedt de perfecte
bescherming voor jouw smartphone en
geeft hem tegelijk nog eens een stoere
look. De cover is bekleed met stof en voelt
dus heel fijn aan. Beschikbaar voor de
topsmartphones van Samsung en Apple.

PU leder & metaal - Voor de echte fashionistas.
Kies uit leder met gouden of zilveren accenten.

186190 tot 186192

172293

COVER

Camouflage “Strap”

Deze camouflage cover is een combinatie van
een fingerloop met een sleutelhanger. Schuif je
vingers onder de strap voor een stevige grip en
verlies nooit nog je sleutels dankzij de handige
hanger onderaan de strap. Beschikbaar voor de
topsmartphones van Samsung en Apple.

172294

Koord - Voor een nonchalante en sportieve look.
Kies uit één van de 4 kleurcombinaties: roze/wit,
lichtgrijs, zwart/rood/wit of camel/wit.
172297

172298

172299

172300

Metaal - Voor wie stijl en eenvoud graag
combineert. Kies uit metal zwart of zilver.
172295

172296

186601 tot 186606

COVER

Camouflage “Loop”
Je zoekt een perfecte combinatie tussen
stoer en handig? De camouflage
“loop” cover van Hama heeft een
handige finger loop waarin je jouw
vinger kan schuiven om je smartphone
stevig vast te houden. Beschikbaar
voor de topsmartphones van Samsung
en Apple.
186196 tot 186200 + 186600
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COVER

Sequins
Dankzij deze unieke sequins covers heb je eigenlijk twee
covers in één! Wrijf simpelweg over de pailletten en de
kleur van je cover verandert. Kies uit roze of rose gold
in combinatie met zilver. De covers zijn beschikbaar
voor de nieuwste Apple en Samsung smartphones.
172251 tot 172257

172265 tot 172271
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CASES

BLACK ROCK

CASE

Fashion is just
another accessory

Air Robust
Deze Air Robust case past perfect rond jouw
smartphone, beschermt hem tegen krassen en
geeft hem tegelijk ook nog eens een persoonlijke
toets. De hoes is transparant en beschikt
over TPU-paddings die zorgen voor extra
bescherming tegen allerlei schokken.

De collectie smartphonehoesjes van Black Rock is
uitermate stoer en toch subtiel qua ontwerp. Ontwikkeld
met de grootste precisie en uitvoerig getest blijken ze
buitengewoon robuust. Laat je leiden door je instinct!

WALLET

Robust

Stop met zoeken naar een coole,
handige en veilige bescherming
voor jouw smartphone! Deze
Robust Wallet heeft alles om
je smartphone optimaal te
beschermen: verhoogde randen,
magnetische sluiting, anti-slip grip
en een stoere look.

CASE & BOOKLET

The Statement

Je zoekt een veilige maar luxueuze bescherming
voor jouw smartphone? Kies dan zeker voor deze
Black Rock The Statement lijn. Hij beschermt
jouw smartphone tegen krassen en vuil en de
suède afwerking zorgt voor een stoere maar
stijlvolle touch.

The Statement Booklet
The Statement Case

Robust Case
Real Leather
Robust Case
Real Carbon

CASE

Robust (Real Carbon / Leather)
De Black Rock Robust Real Carbon / Leather cover biedt de ideale
bescherming. Hij beschermt rondom met een TPU rand en geeft
de smartphone een stoere look dankzij de carbon of lederen look.
Dankzij de anti-slip coating ligt deze hoes zeer fijn in de hand.
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CASE

360° Hero
De 360° Hero case is de perfecte
metgezel voor alle avonturiers
die hun smartphone overal veilig
mee naartoe nemen. Hij biedt
een perfecte, veilige en allround
bescherming tegen schokken,
vallen en onderdompeling in
water (IP68).

Black Rock richt
zich tot mannen
met een gevoel
voor stijl en fashion.
/ 35 /

CASES

TABLETACCESSOIRES

BOOKLET

Booklet Standard

Standard / Flex Carbon
Deze booklets bieden een zeer goede bescherming
tegen krassen en vuil. De case heeft een speciale
PU-buitenkant met een comfortabele grip. Aan de
binnenkant zit een zachte microvezel ter bescherming
van het display. De case sluit veilig en makkelijk met de
magnetische sluiting.

Handig toch?
Een tablet is een fantastisch toestel! Surfen op het world wide web, een overtuigende
overwinning behalen op Fortnite, de match Barcelona tegen Real Madrid checken
of die perfecte Instagrampost maken, met jouw tablet kan het allemaal. Hama biedt
een brede waaier aan praktische tabletaccessoires: handig toch?

Booklet Flex Carbon

HAMA

COVER

Het volledige aanbod?
Bezoek onze website:

be.hama.com - nl.hama.com

Muurbeugel voor tablets (7-10”)

Fitness

Met deze stabiele muurbeugel voor
tablets in aluminium bevestig je alle
tablets tussen 7 en 10 inch stevig
aan de muur. De draaibare houder
zorgt altijd voor de beste kijkhoek.
Handig voor jouw keuken, kantoor of
kinderkamer.

De Fitness cover is de ideale bescherming voor jouw
smartphone. Door de verhoogde randen biedt deze hoes
extra bescherming tegen krassen op het scherm. Dankzij
de anti-slip coating ligt deze hoes zeer fijn in de hand.

Promise

108367

HAMA

Audio adapter 3.5mm - 2 x 3.5mm

Innocence Clear

Wil je met twee genieten van een
spannende blockbuster? Met deze audio
adapter sluit je twee paar headphones
gelijktijdig aan op jouw tablet. Kijk- en
luisterplezier verzekerd!

HAMA

106334

Stylus voor tablet
De ‘Easy’ of ‘Slim’ stylus van Hama zorgt voor
een exact bedieningscomfort dankzij de SoftTouch-punt. Inclusief clip voor het makkelijk
bevestigen aan jouw rugzak, borstzak of broek.

COVER & BOOKLET

Innocence Clear / Promise
Deze White Diamonds hoesjes passen perfect rond jouw
smartphone, beschermen hem tegen krassen en geven
hem tegelijk ook nog eens een persoonlijke toets. De hippe
kleuren rose gold en coral zijn een streling voor het oog!

Easy

182509

182510

Slim

182507

182506

182511

182512

Stylus ‘Easy’
Stylus ‘Slim’
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TABLET

TABLETCASES

Stevig ingepakt
Een tablet krijgt het doorgaans zwaar te verduren: overal wordt
het toestel naartoe gesleurd. Vandaar de nood aan een stevige
en robuuste bescherming waardoor het dure toestel steeds veilig
is voor krassen, vuil en schokken. Hama biedt een omvangrijk
aanbod aan dedicated en universele tabletcases.

Case Fold Clear
De Fold Clear biedt niet enkel een allround
bescherming voor jouw tablet, de case geeft jouw
toestel een trendy business look. De standfunctie
laat je comfortabel werken. Beschikbaar in
zwart, zilver, rose gold, grijs, donkerblauw en
crème. Voor Apple, Samsung en Huawei.

Transparante achterzijde
Het design van de
tablet blijft zichtbaar.

Case Fold

Case Style Suede
Deze premium Style Suede tabletcases
zijn beschikbaar in rood, blauw en beige.
Dankzij de transparante achterzijde blijft
het strakke design van de tablet zichtbaar.
Met standfunctie voor het comfortabel
positioneren van het toestel in twee trappen.
Voor Apple en Samsung.

De Fold tabletcase biedt dezelfde functionaliteit
als de Fold Clear. Zo schakelt de geïntegreerde
magneet het toestel in bij het openen van het
deksel. Er zijn ook uitsparingen voor de volledige
bereikbaarheid van de aansluitingen. Enkel
beschikbaar in zwart voor Apple en Samsung.

Zwarte achterzijde
Het design van de tablet
is niet meer zichtbaar.

Case Bend

360° Rotation
Met deze universele tabletcase kan je jouw tablet 360°
draaien. De zeer elastische rubberen banden maken
een aanpassing aan verschillende tabletafmetingen
mogelijk. Bescherm zo alle toestellen tegen vuil, stof
en krassen! Geschikt voor tablets van 9 tot 10.5 inch.
101926
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Zoek je een basic tabletcase? Dan ben je
bij Bend aan het goede adres! Degelijke
bescherming tegen vuil, stof en krassen
in duurzaam materiaal. De tablet kan er
eenvoudig in- en uitgeschoven worden.
Bovendien is deze case ook uitgerust met
twee standfuncties. Enkel beschikbaar in
zwart voor Apple en Samsung.

Het volledige aanbod?
Bezoek onze website:

be.hama.com - nl.hama.com
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PROTECTION

10H Nano Tech-coating
Extreme kras- en schokbescherming dankzij
ultrastevig glas met een hardheid van 10H. Zelfs met
behulp van een hamer, mes of schaar is het onmogelijk
om de screen protector te beschadigen.

SCREEN PROTECTION

Safety first!
Jouw gloednieuwe Samsung Galaxy S10+ raakt met een flinke smak de
harde stenen stoeptegels... Voorzichtig raap je het toestel van de grond
maar in plaats van het schitterende Dynamic AMOLED-screen zie je
een scherm in duizend stukken. Vermijd dit horrorscenario en speel op
veilig met de screen protection van Hama. Safety first, toch?

Goed

Perfect touch
Het oppervlak van de glazen
screen protector bestaat uit
een anti-vingerafdrukcoating.

Beter

Best

GLASS SCREEN PROTECTOR

3D Full Screen Glass
•
•
•
•
•

Complete bescherming
Deze glass screen protector bedekt de
volledige voorzijde van de smartphone.

BESCHERMFOLIE

Crystal Clear

• Set van twee beschermfolies
• Microvezeldoek
• Eenvoudige installatie

GLASS SCREEN PROTECTOR

Screen Protector
•
•
•
•

1 Beschermglas
Microvezeldoek
Case friendly
Hardheid: 9H (*)

GLASS SCREEN PROTECTOR

Premium Crystal Glass
•
•
•
•
•

1 Beschermglas
Microvezeldoek
Hightech glas van 0.33 mm dik
‘Easy On’ application
Hardheid: 10H (*)

Wist
je dat...

1 Beschermglas
Microvezeldoek
Hightech glas van 0.33 mm dik
‘Easy On’ application
Hardheid: 10H (*)

Het volledige assortiment?
Bezoek onze website:
be.hama.com - nl.hama.com

Screenprotector
Frame

Met de handige ‘Easy On’ application installeer je in no time jouw
screen protector. Na een grondige reiniging van het display leg je
het frame op de smartphone. Daarna plaats je de screen protector
bovenaan tegen het frame en laat je het rustig zakken. Ten slotte
lichtjes aandrukken en simpelweg het frame verwijderen. Klaar is kees!

(*) Op een schaal van 0 tot 10H
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PROTECTION

SCHERMBESCHERMING OP MAAT

Tailor made
Clearplex® ProtectionPro* is dé schermbescherming bij uitstek.
De beschermfolies zijn zo sterk dat ze zelfs gebruikt worden door NASA
en voor de bescherming van de voorruit van racewagens.

De Clearplex® ProtectionPro
beschermfolies zijn niet alleen
supersterk en ultradun, de verschillende
snijmachines zijn ook in staat om in
minder dan drie minuten screen- of
backprotectors op maat te maken. Er
bestaan drie machines: Lite, Express en
Elite. Afhankelijk van jouw behoeften
kunnen we jou de juiste machine
aanbieden.
Dankzij de uitgebreide database met
meer dan 8000 modellen kan je elke
klant bedienen en bied je een oplossing
voor alle smartphones en heel wat
andere toestellen zoals smartwatches,
gaming consoles, fotocamera’s maar ook
notebooks en action cams.

Voordelen?
Met de Clearplex® ProtectionPro machines en
beschermfolies heb je alle troeven in handen om elke
klant die nood heeft aan een kwalitatieve scherm- of
backbescherming te bedienen. De voordelen op een rijtje:

Onze database bevat meer dan
8000 designs. Hierdoor kan je echt
elke klant helpen en heb je geen
overbodige stock.

BESCHERM JE
SMARTPHONE

1. Kras- en schokbestendig
2. Behoudt de scherpte van het scherm
3. Onzichtbaar
4. De dunste bescherming op de markt (0,2mm)
5. De aanraakgevoeligheid van het scherm blijft volledig
behouden
6. De ideale oplossing voor alle ‘edge’ toestellen
7. Alle producten en benodigdheden zijn zeer snel leverbaar

Meer dan

8000
modellen

8. Geplaatst in 3 minuten

Meer dan

120.000

100

Clearplex®
ProtectionPro-folies
werden de laatste drie
maanden van 2018
geplaatst in de Benelux
en Frankrijk.

Onzichtbaar en
ultra dun

dit is een interessant
cijfer voor in het Focus
Magazine

Clearplex® ProtectionPro wordt
geleverd met de fantastische service
van Hama. Zo kan je rekenen op
een doorgedreven ondersteuning
door onze Clearplex® ProtectionPro
specialist Sam. Hij helpt je met de
glimlach bij al je vragen. Heb je
behoefte aan een training ter plaatse?
Geen probleem. Na afspraak komt
Sam graag ter plaatse om al jouw
vragen te beantwoorden. Wij zorgen
ook voor de nodige visibiliteit door
middel van een uitgebreid aanbod
aan POS-materiaal. Naast de folies
en machines hebben wij steeds alle
benodigdheden zoals squeegies,
installatiegel, microvezeldoekjes,...
op voorraad. Je kan ze op elk moment
bestellen via de Hama-website of via je
salescontact.

Tip

van Sam

Used & approved by
Skins in
verschillende
structuren

The only authorised screen protection
for the international space station

Used & approved by

Ultra sterk en
onbreekbaar

Klaar in enkele
ogenblikken
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(*) Clearplex® ProtectionPro is enkel beschikbaar voor Belgische klanten.
The only authorised screen protection
for the international space station
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Top
service

DISTRIBUTED BY HAMA

Zorg dat je altijd voldoende
installatiegel en squeegies op
voorraad hebt. Zo zorg je te allen
tijde voor een perfect resultaat.

>>
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PROTECTION

Smartphone

Kies de
machine die
bij jou past

Lite
Clearplex® ProtectionPro Lite
Het instapmodel. De Lite snijmachine
is de ideale partner als je enkel screenen backprotectors voor smartphones,
camera’s en (smart)watches wil
aanbieden aan je klanten.

Met de uitgebreide database van meer dan 8.000 (!) snijvormen
kunnen zowat alle verschillende modellen van smartphones snel en
eenvoudig beschermd worden met de Clearplex® ProtectionPro folies.
Clearplex® Protection Pro lanceert een gloednieuwe
matte folie. Deze geeft een high end look aan de
smartphone en maakt komaf met vuile vingerafdrukken.
186850

Clearplex® ProtectionPro Express
De gulden middenweg. Met de Express
snijmachine plaats je moeiteloos screenen backprotectors voor tablets, e-readers,
smartphones, camera’s en (smart)
watches.

Express

159200

Uitgebreide
mogelijkheden
Tablet
Met de Express en Elite snijmachine
kan je ook tablets voorzien van een
screen en/of back protector.

159204

Console
Ook gamers kunnen hun
consolescherm laten beschermen.
Maar er kan ook een esthetische
backcover aangebracht worden
waardoor de gaming console dat
tikkeltje meer uitstraling krijgt.

Clearplex® ProtectionPro Elite
De krachtpatser. Met de Elite snijmachine
kan je elk scherm beschermen en op elke
vraag inspelen. Screen- en backprotectors
voor laptops, tablets, e-readers,
smartphones, camera’s, action cams
en (smart)watches snij je vlot met deze
alleskunner.
159205

Heb je nog geen Clearplex® ProtectionPro in je zaak en wil je graag opstarten?
Neem contact op met Sam De Meester via sam.demeester@hama.com en maak een afspraak.
Hij vertelt je alles over de mogelijkheden.
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EN NOG VEEL MEER!
(Smart)watch

Fototoestel

Notebook

Action cam

Het volledige aanbod?
Bezoek onze website:
be.hama.com
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SOUND

BLUETOOTHSPEAKER

Steel Drum

Deze ultracompacte Steel Drum past in elke
(rug)zak en neem je gemakkelijk overal mee.
De hoogwaardige aluminium behuizing kan
tegen een stootje! Met remote-functie en
geïntegreerde handsfree-functie. Beschikbaar in
3 kleuren: goud, zilver of antraciet.

BLUETOOTHSPEAKERS

Dance to
the music!

173178

173179

173180

BLUETOOTHSPEAKER

Tube

De Hama Tube is een entry speaker en ondersteunt de remotefunctie (Play/Pause/Next/Previous) zodat je hem vlot met je
smartphone bedient. Met een USB-kabel laad je de batterij in
twee uur op. Met geïntegreerde handsfree-functie, sterke stoffen
bekleding en rubberen antislip.
173153

173154

173155

BLUETOOTHSPEAKER

Cube

De vierkante bluetoothspeaker Cube is een kleine krachtpatser met 5W muziekvermogen
en een 40-mm basdriver. De True-Wireless-stereo wisselt vlot van mono naar stereo: koppel
twee Cube speakers via bluetooth en zet ze op een willekeurige plaats in de ruimte voor een
echte stereo-sound. Met praktische ophanglus.
173156

Dankzij de groeiende populariteit van
streamingdiensten zoals Apple Music en
Spotify blijft de verkoop van draagbare
bluetoothspeakers stijgen. Hama biedt
een mooi assortiment in verschillende
prijssegmenten. Zo heb je altijd en overal
jouw favoriete playlist ter beschikking!

BLUETOOTHSPEAKER

Pocket Steel

Deze mobiele Pocket Steel is volledig opgeladen
in twee uur. De knappe aluminium behuizing
geeft een premium look and feel. Verbind via
bluetooth of speel jouw mp3-bestanden direct af
via het geïntegreerde microSD-kaartslot.
173124
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173157

173125

173126

173158

SOUND

BLUETOOTHSPEAKERS

Overal
muziek!
Voor het meer stevige werk stellen we onze Soundcup
familie voor: robuuste en krachtige bluetoothspeakers
voor dat tikkeltje extra. De reeks is de ideale mix
tussen geluid en design. Feel the vibe!

BLUETOOTHSPEAKER

Soundcup D

Deze innovatieve Soundcup D
heeft een twee-in-één design.
Splits de speaker in twee kleinere
luidsprekers voor een True
Wireless Stereogeluid. De speakers
kunnen ook afzonderlijk gebruikt
worden. Het 2x10W vermogen
zorgt voor een energieke sound.
Bovendien is de Soundcup D IPX7
waterdicht. De siliconen case met
ophanglus is een handige extra.
173186

BLUETOOTHSPEAKER

BLUETOOTHSPEAKER

BLUETOOTHSPEAKER

De Soundcup L maakt je muziek
mobiel: geniet van de ultieme
soundtrack in de woonkamer, op
het terras of in de tuin tijdens een
gezellige BBQ. Bovendien is de
Soundcup L met zijn IPX4-standaard
de ideale metgezel tijdens de picnic
of een namiddag aan het zwembad.
De batterij biedt maar liefst 12 uur
speelduur. Ten slotte kan je ook
andere toestellen aansluiten via de
aux-kabelingang voor nog meer
luisterplezier!

De Soundcup Z is de krachtpatser
van de reeks. Pop, rock of hiphop,
met zijn 16 watt is elk nummer een
explosie van 360° stereosound. Deze
speaker is niet enkel uitgerust met
bluetooth. Als je jouw muziekcollectie
op een USB-stick of een playlist voor
een feestje op de microSD-kaart
hebt gezet - dan speel je die zonder
problemen af op deze speaker. Ook
muziek van jouw laptop of PC vormt
geen probleem: sluit de jack-kabel aan
en get the party started.

173163

173161

Waar en wanneer je wil, geniet je van
uitstekende 360° geluidskwaliteit.
Deze Soundcup S is uitgerust met
een schakelaar voor binnen- of
buitenmodus, die de toon aanpast
aan de selectie. Je luistert naar
kristalhelder geluid, zelfs aan een
luidruchtig buitenzwembad. Een
touchpad op de luidspreker laat je
het volume van je favoriete songs
individueel aanpassen. Met NFCtechnologie is hij in een vingerknip
verbonden met je smartphone, tablet
of ander compatibel toestel.

Soundcup L

Bluetooth versie

v4.2

Output

20 W (2 x 10W)

Sound System

Stereo (of True Wireless Stereo)

Afmetingen

210 x 84 x 84 mm

Gewicht

745 g

Slots

micro-SD, micro-USB voor laden

Soundcup Z

Soundcup S

173162
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SOUND

WIRELESS HEADSET

True Wireless

FASHION

Happy Plugs introduceert zijn volledig draadloze oortjes: AIR 1. Luister volledig vrij
van draden, 14 uur lang naar jouw favoriete muziek. Ervaar en geniet van een hoge
geluidskwaliteit, eenvoudige connectiviteit en draadloos gemak.

VOLLEDIG DRAADLOOS

TOUCH CONTROL

Geen draad - volledige vrijheid om
te bewegen

Aanraaktoetsen voor het beheer van
jouw gesprekken en muziek

OPLAADBARE BATTERIJ

MICROFOON

14 uur gesprekstijd met slechts
één oplaadbeurt

Dubbele, omnidirectionele microfoons
voor gesprekken en andere functies

HD GELUID

ZWEETBESTENDIG

Geoptimaliseerde EQ voor perfecte
prestaties bij elk volume

Ideaal als trainingspartner, het hele
jaar door

A walk on the wild side
Luipaardmotief, pauwenveren of transparant? Happy Plugs
stelt met veel trots drie nieuwe designs voor. Kies de stijl die
bij je past en versier je iPhone met deze prachtige accessoires.

Anti-slip
Dankzij het anti-slip laagje
blijft de cover comfortabel
in de hand liggen.

Draadloos opladen
De covers ondersteunen
Qi draadloos opladen.

Fashion item
Combineer de oortjes
met de bijpassende
Happy Plugs cover.

186755

186759

Verguld goud
Plugs in verguld goud om
de beste geluidskwaliteit te
garanderen.
186765

186766

186767

Lanyard
Verlies je smartphone nooit meer
dankzij de meegeleverde lanyard
bij de nieuwe collectie covers.

186768
iPhone X(S):

186752
186760
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witruimte: 8 mm

186756

iPhone XR:

186753
186761

186757

iPhone XS Max:

186754

186758

186762
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SOUND
Metalen grille

De stevige metalen grille is
geïnspireerd op legendarische
rockmicrofoons.

Schouderriem

Een schouderriem in de stijl van
de iconische Gibson gitaren voor
gemakkelijk transport.

360° Geluid

De Blumlein 360° Stereo
Sound biedt een multidirectionele muziekervaring.

BOVENTITEL (MAX 3 WOORDEN)

Ondertitel product + 4 mm

Lange luistertijd

Levert meer dan 20 uur muziek
met slechts één oplaadbeurt.

DRAAGBARE BLUETOOTHSPEAKERS

The road is calling
Je vertrekt op roadtrip maar hebt nog geen draadloze oplossing om naar je favoriete
muziek te luisteren? Laat snoeren jouw reis niet verpesten en kies voor een draagbare, op
batterijen werkende bluetoothspeakers van Marshall. Draai het volume de hoogte in en
geniet waar en wanneer je wil van die zalige gitaarsolo.

Tufton

Stockwell II

Kilburn II

Dankzij Tufton heb je het gevoel dat
je middenin een concert zit. Tufton is
uiterst robuust en duurzaam dankzij
zijn waterbestendige IPX2-ontwerp
en ingebouwde hoekbeschermers.

Stockwell II is gebouwd voor
onderweg. Met een siliconencoating
en IPX4-vochtbestendigheid is hij een
robuuste en duurzame speaker. Hij
volgt je in al je avonturen.

Kilburn II is een gevestigde waarde
die zijn strepen ruim verdiend heeft!
Dankzij zijn IPX2-rating is hij
spatwaterresistent en neem je hem
makkelijk mee naar het strand.

Klasse D versterkers

1x40W + 2x15W + 1x10W

Klasse D versterkers

1x10W + 2x5W

Klasse D versterkers

1x20W + 2x8W

Frequentiebereik

40 - 20.000 Hz

Frequentiebereik

60 - 20.000 Hz

Frequentiebereik

52 - 20.000 Hz

Max SPL		

102 dB @ 1 m

Max SPL		

80 dB @ 1 m

Max SPL		

100,4 dB @ 1 m

Audio Input		

100-240 V

Audio Input		

5-12 V

Audio Input		

100-240 V

Afmetingen

229 x 163 x 350 mm

Afmetingen

180 x 161 x 70 mm

Afmetingen

243 x 162 x 140 mm

186784
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186782

186783

172921

172922
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SOUND

BLUETOOTH HEADSET

Mid Bluetooth

Speel muziek af in uitstekende kwaliteit via Bluetooth
aptX op je Mid. De Mid geeft je de vrijheid om te
bewegen met 10 meter draadloos luisterbereik.
Hij houdt de muziek gaande met 30+ uren
draadloze luistertijd op een enkele lading. Mid is de
belichaming van Marshall in een hoofdtelefoon.
176456

BLUETOOTH HEADSET

Mid A.N.C.

De Marshall Mid A.N.C. is een hoofdtelefoon
met active noise cancelling en Bluetooth
aptX technologie. Hij geeft je een ultieme
draadloze geluidservaring en dempt de
omgevingsgeluiden. Zo geniet jij van wat echt
telt: je favoriete muziek.
199736

HEADSETS

Play your song
Of je nu naar je werk pendelt of nieuwe horizonten verkent, het leven
klinkt altijd een beetje beter met muziek in je oren. En al zeker met
een Marshall hoofdtelefoon. Er is een Marshall headphone die perfect
bij je past - van in-ear tot over-ear en alles daartussenin.

WIRED HEADSET

Mode (EQ)

Mode (EQ) biedt prachtig geluid in een klein pakketje. De op
maat gemaakte drivers leveren prachtig geluid en het unieke inear ontwerp biedt een comfortabele pasvorm. Via de ingebouwde
afstandsbediening kan je jouw muziek makkelijk aanpassen.
Mode EQ: 154661
Mode: 154662

BLUETOOTH HEADSET

Minor II

De Minor II bluetooth draadloze in-ear oortjes geven steeds het beste van
zichzelf. De getexturiseerde afstandsbediening en rubberen afwerking zorgen
ervoor dat deze oortjes zeer duurzaam zijn. Dankzij hun compacte formaat zijn
ze makkelijk mee te nemen, ongeacht waar je naartoe gaat.
184521
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184522

WIRED & BLUETOOTH HEADSET

BLUETOOTH HEADSET

De Major III is een moderne klassieker die
herontworpen is met een cleaner, verfijnder
design terwijl het silhouet trouw blijft aan zijn
originele vorm. De dynamische drivers zorgen voor
verhoogde bas, zachtere mids en kristheldere hoge
tonen. Beschikbaar in wired en Bluetooth.

Deze Monitor Bluetooth combineert
kwaliteitsgeluid met 30+ uur aan draadloos
luisterplezier! Het ergonomische over-ear
design levert superieure geluidsisolatie
en zorgt voor blijvend comfort. Bedien
de hoofdtelefoon eenvoudig met de
bedieningsknop op de oorschelp en neem
hem, dankzij zijn inklapbaar design, overal
mee naartoe.

Major III

Bluetooth

199740

199742

199741

Wired

199737

199739

199738

Monitor Bluetooth

158350

184523
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BLUETOOTHSPEAKERS

360° geluid
Voel je overal thuis, waar je ook bent. Met zijn draagbare ontwerp en meer dan 20 uur
draadloos speelplezier, is Rålis de perfecte luidspreker die je moeiteloos meeneemt naar
het park of tijdens een weekendje weg. Hij is geschikt voor binnen of buiten: de Rålis is
waterbestendig, dus een paar regendruppels kunnen geen kwaad.

Persoonlijke touch
Voorzien van een verwisselbare
draagriem en metalen front voor
personalisatiemogelijkheden.

BLUETOOTH HEADSET

Ingebouwde powerbank
Laad jouw smartphone tijdens
het beluisteren van muziek.

A bold statement
Ontdek de allereerste over-ear hoofdtelefoon van Urbanears: Pampas.
Een gedurfde hoofdtelefoon, afgestemd op perfectie. Pampas
combineert een op maat gemaakt, oversized design met meer dan
30 uur draadloos muziekplezier. Zet hem op en ervaar hem vooral zelf.

Comfort op maat
Luister de hele dag door
comfortabel naar je
favoriete muziek dankzij het
ergonomisch, over-ear design.

190186

190187

Multidirectioneel geluid
De luidsprekers voor- en achteraan
werken samen om een rijke en
ruimtelijke luisterervaring te creëren.
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190185

Multi-host Play
Sluit tot drie hosts tegelijk aan - twee
via bluetooth, één via AUX.

20+ uur draadloos spelen
Geniet van 20 uur speelplezier. Met één
enkele lading kan je dus een hele dag
muziek luisteren.

Opvouwbaar ontwerp
Vouw Pampas mooi en netjes
op wanneer je niet naar
muziek luistert.

Draagbaar
Rålis is zeer compact en heeft een
handige draagriem. Dankzij zijn
IPX2 rating is hij drupwaterdicht.

Geoptimaliseerde akoestiek
Speciaal gebouwd en
afgestemd voor een rijke en
boeiende luisterervaring.

Bluetooth
Met een batterijduur van meer
dan 30 uur kan je dagenlang
draadloos luisteren op één
enkele laadbeurt.

Muziek delen
Gebruik de vrije jackaansluiting om meteen muziek
te delen met je vrienden.

Bedieningsknop
Sla tracks over, pas het
volume aan en beantwoord je
gesprekken onderweg.

186789

186790

186791
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BLUETOOTHSPEAKERS

BLUETOOTH HEADPHONE

High end speakers

WHP 6007B

Draadloze headphone om muziek te beluisteren
en te telefoneren via bluetooth v4.2. Inclusief
klassieke jack-aansluiting voor gebruik in
vliegtuigmodus of bij lege accu.

Het Zwitserse Geneva biedt compromisloze hifikwaliteit en high-end,
robuuste en tijdloze luidsprekers. Hun expertise komt volledig tot uiting in
het krachtig en magnifiek geluid van deze compacte bluetoothspeakers.

131987

BLUETOOTH HEADPHONE

WHP 6207 met SPT-chip
HEADPHONES

Kwaliteit
voor elk budget
Thomson blinkt uit in kwalitatieve oplossingen aan een
messcherpe prijs. De aantrekkelijke verpakking zorgt voor
een sterke uitstraling en verleidt in één blik.

Over-ear bluetooth headphone met
hoogwaardige, op elkaar afgestemde
componenten. De SPT (Stable Phase
Technology) chipset compenseert
vervormingen en realiseert zo een
geoptimaliseerd geluid.

WEAR 7208

Kleur en prijs maken
deze ergonomische
bluetooth sport in-ear
onweerstaanbaar.
132640

132642

132641

132643

Touring /xS

De Touring /xS is de luidste kleine draadloze
bluetoothspeaker die je kan kopen. Met zijn
oplaadbare batterij die 20 uur meegaat, is hij
perfect om overal mee te nemen. Ook hier
wordt stevig aluminum gecombineerd met
klassevol eco-leder voor een tijdloos design.

131986

IN EAR

EAR 3008 ‘Piccolino’
Deze extra kleine in-ear is
het meeneemproduct bij
uitstek. De trendy kleuren en
verpakking springen in het
oog, de prijs doet de rest!

WIRELESS IN EAR

DRAAGBARE HIFISPEAKER

132632

132634

132636

132633

132635

132638

159614

159613

159612

159615

DRAAGBARE HIFISPEAKER

Touring /M

De Touring /M is een draagbare bluetooth
luidspreker die een fantastisch hifigeluid
produceert. Zijn batterij geeft je maar liefst
30 uur luisterplezier met één oplaadbeurt.
De look is geïnspireerd op de iconische
draagbare radio: een robuuste aluminium
behuizing, afgewerkt met ecoleer dat
gewoonlijk gebruikt wordt voor high-end
camera’s.
180625

180624

180622

180623
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BLUETOOTH HEADSETS

Voor elk wat wils
Plantronics stelt de gebruiker centraal in de ontwikkeling van zijn bluetooth
headsets. Zo biedt men degelijke oplossingen voor zowel hard werkende
zakenmensen, doorzettende sportlui als gepassioneerde muziekliefhebbers,
zonder de kristalheldere geluidskwaliteit uit het oog te verliezen.

Mono headsets

BLUETOOTH HEADSET

ML 15

Ontdek hoe handig handsfree
bellen kan zijn met betrouwbaar
geluid, stabiel comfort en
duurzame kwaliteit.

BLUETOOTH HEADPHONE

BackBeat GO 600

Draadloos luisteren, de hele dag door. De batterij gaat tot wel 18 uur
mee. De geavanceerde technologie biedt een rijk en gebalanceerd
geluid om je gefocust en geïnspireerd te houden. De oorkussens van
traagschuim isoleren passief het omgevingsgeluid zodat je zonder
afleiding kan genieten van de nieuwste muziek. Kies tussen de bass
boost of gebalanceerde modus met de aanpasbare EQ-instelling.
176332

176333

176334

Stereo headphones
ANC HEADPHONE

BackBeat GO 810

159485

Sluit je af van alle lawaai met de BackBeat GO 810
wireless headset. Ga op in jouw muziek met dual-mode
active noise cancelling (ANC) waarmee je kan kiezen
hoeveel omgevingsgeluid je wil horen. De gebalanceerde
en heldere EQ-voorinstellingen (beschikbaar via de
BackBeat-app) en 40mm drivers leveren een rijk en
gedetailleerd geluid, waar je ook naartoe reist.
172987

BLUETOOTH HEADSET

Explorer 110

Slank en minimalistisch design boordevol handsfree
functies: spraakgestuurd bellen, knoppen voor
het streamen van muziek en media, gefluisterde
statusmeldingen en accessoires voor in de auto.
157672

Wist
je dat...
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172988

172989

BLUETOOTH HEADSET

Voyager Legend

Met aansluitmogelijkheden voor pc, smartphone
en tablet, sensoren, nauwkeurig afgestemde audio,
spraakbesturing en geavanceerde oplaadaccessoires,
is dit de eerste echt intelligente bluetooth headset.
87528

Plantronics schreef geschiedenis in 1969. Toen sprak Neil
Armstrong als eerste mens op de maan de legendarische
woorden ‘That’s one small step for man, one giant leap
for mankind’ door een headset van Plantronics!

ANC EARBUDS

BackBeat GO 410
Ontsnap aan de chaos van het leven onderweg met de draadloze
BackBeat GO 410. Kies met dual-mode active noise cancelling
(ANC) hoeveel achtergrondgeluiden je wil onderdrukken en ga
op in de muziek, waar je ook bent. De BackBeat GO 410 is klein,
licht en zit als gegoten in je oor voor een discrete en comfortabele
luisterervaring. De flexibele nekband past zich aan je lichaam aan
en biedt de hele dag comfort en stabiliteit.
172990

172991
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GEHEUGENOPLOSSINGEN

Draadloze back-up

SPORT EARBUDS

BackBeat Fit 3100
Breng je outdoor workouts naar een hoger niveau met de
BackBeat Fit 3100 draadloze sportoordopjes. Het ultrastabiel,
zweetbestendig en waterdicht ontwerp helpt je persoonlijke
records te verpulveren, terwijl de Always Aware™-oordopjes
ervoor zorgen dat je hoort wat er rond jou heen gebeurt voor een
veilige workout in elke omgeving. Beschikbaar in grijs en zwart.
172986

Jouw smartphone is de centrale toegangspoort tot de innovatieve externe opslagproducten
van Western Digital. Dankzij een wifisignaal maak je verbinding met My Cloud Home of
My Passport Wireless SSD en wordt het bewaren van je cruciale gegevens kinderspel!

172985

PERSONAL CLOUD STORAGE

My Cloud Home (Duo)

Sport headsets
SPORT HEADPHONE

BackBeat Fit 2100
Blijf jouw zwaarste workouts de baas met de
BackBeat Fit 2100. Ze blijven stevig zitten tijdens
het trainen en zijn bestand tegen zweet en water. De
headset is uitgerust met Always Aware™-oordopjes.
Hierdoor ben je niet helemaal afgesloten van de
wereld en kan je dus veilig trainen, waar je ook bent.
Beschikbaar in 4 kleuren: zwart, grijs, blauw en lava.
172980

172979

172978

Maak kennis met de gebruiksvriendelijke My Cloud
Home. Deze sluit je aan op de wifirouter thuis zodat het
hele gezin alle digitale inhoud op één centrale plek kan
opslaan, ordenen en beheren. Gebruik de mobiele app,
desktopsoftware of MyCloud.com om overal via wifi je files
te uploaden of te bekijken en films te streamen.
Nodig familie of vrienden uit om een individuele account
aan te maken. Elke uitgenodigde persoon kan zijn
privéruimte instellen waartoe alleen hij of zij toegang heeft.
My Cloud Home Duo biedt extra veiligheid: alle data van
schijf 1 kan automatisch geback-upt worden op schijf 2.
My Cloud Home: 2TB tot 8TB (184811 tot 184815)
My Cloud Home Duo: 4TB tot 16TB (184816 tot 184820)

172981

PORTABLE STORAGE

My Passport Wireless SSD

SPORT HEADPHONE

BackBeat Fit 350
Blijf in beweging met de ultralichte BackBeat Fit 350 draadloze sport
headphone. Met goed passende oorhaakjes en oordopjes plus een 2-in-1
stabiliteitsklem zijn ze ontworpen om te allen tijde op hun plaats te blijven
zitten. Beschikbaar in drie kleuren: zwart, grijs en blauw.
172984
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172983

172982

De My Passport™ Wireless SSD is een duurzame en schokbestendige SSD-schijf. Met
één druk op de knop maak je, zonder laptop of software, snel back-ups van je gegevens
waar je ook bent dankzij de ingebouwde SD-kaartlezer of de geïntegreerde USB-poort.
Je telefoon, tablet of computer kan je draadloos met de schijf verbinden om data te
streamen of op te slaan. Bovendien zorgt de krachtige batterij van 6400 mAh voor een
levensduur van 10 uur tijdens een lange opnamedag.
500 GB (184913) 1TB (184914) en 2TB (184915)
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MEMORY

MOBILE MEMORY SOLUTIONS

Bewaar al jouw
herinneringen!
Jouw smartphone bevat een schat aan dierbare informatie! Ben
jij ook zo gehecht aan al jouw foto’s en video’s? Zorg er dan
zeker voor dat ze ergens veilig opgeslagen zijn! SanDisk helpt je
daarbij met zijn microSD-kaartjes en mobile memory solutions.

Smartphone flash drives

Micro-SD geheugenkaarten

Dual Drive

Dual Drive Type-C

160 Mb/s

90 Mb/s

170 Mb/s

ANDROID

IPHONE & IPAD

MICRO-SD GEHEUGENKAARTEN

Verplaats makkelijk je bestanden van je Android
smartphone of -tablet naar je laptop, pc of Mac-computer
met behulp van de gratis SanDisk Memory Zone app.
Met hoge overdrachtsnelheden tot 150Mb/s.

Creëer razendsnel vrije ruimte op je iPhone
of iPad, maak automatisch een back-up van je
foto’s en bekijk al jouw video’s on-the-go. Met
overdrachtsnelheden tot 90Mb/s via USB 3.0.
Beheer eenvoudig jouw bestanden met de gratis
iXpand Drive app.

Met de micro-SD geheugenkaarten van SanDisk behoort
een gebrek aan geheugen tot het verleden. Je kan dus zonder
zorgen alle leuke momenten vastleggen met je Android
smartphone of tablet. De Extreme Pro® UHS II heeft de
hoogste overdrachtsnelheid (tot 275MB/s). De Extreme Pro®
leest tot snelheden van 170MB/s en de Extreme is het perfecte
instapmodel. Ook geschikt voor action cams!

Ultra® Dual Drive (Type-C)

Dual Drive: 16GB tot 128GB (173383 tot 173386) en 256GB (173430)
Dual Drive Type-C: 16GB tot 128GB (173336 tot 173339) en 256GB (139778)

iXpand™ Flash Drive

Beschikbaar in 32GB (173327), 64GB (173328), 128GB
(173329) en 256GB (173416)
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90 Mb/s

275 Mb/s

100 Mb/s

Extreme® - Extreme PRO® - Extreme PRO® UHS II
Download de SanDisk
Memory Zone app.
Dankzij A2 starten jouw
apps veel sneller op!

/ 65 /

DISPLAYS

COUNTER DISPLAYS

Boost jouw sales!
Niemand stimuleert impulsieve aankopen beter dan Hama! Het beste
bewijs zijn deze kleurrijke displays met meeneemproducten. Geef ze een
leuke plek, breng mensen op ideeën en boost jouw sales.

20 STUKS
16 STUKS

Card case Business
Handige slip-in met 2 insteekvakken voor
bankkaarten. Met de zelfklevende pad
bevestig je hem veilig aan je smartphone.
De fingerloop zorgt voor een eenvoudige
bediening en een veilige houvast.

16 STUKS

Oplaad-/gegevenskabel
Kleurrijke oplaadkabels in een handig opbergflesje.
Beschikbaar in USB Type-C en micro-USB.

Card case (Flap & Basic)
Handige slip-in met insteekvak(ken) voor bankkaarten en
dergelijke. Met zelfklevend pad voor veilige bevestiging
aan je smartphone en eenvoudige verwijdering. Keuze
tussen 2 uitvoeringen: “Flap” (opklapbaar met drukknop
en 2 insteekvakken) of “Basic” (één insteekvak).
182999

182998

micro-USB (183210), USB-C (183211), lightning (183212)

24 STUKS

24 STUKS

Stylus 2-in-1
Bedien jouw tablet of smartphone
met deze kleurrijke stylus met Soft
Touch en maak notities met de
handige geïntegreerde balpen.
182520

25 STUKS

Cleaning set tablet & mobile

Jouw smartphone of tablet schittert als nooit tevoren
met deze handige cleaning set (sponsje + vloeistof).
119407
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30

Mini stylus 2-in-1
Een handige ministylus met Soft Touch en een
geïntegreerde balpen. Keuze tussen vier kleuren.
119447

Hama biedt niet
minder dan 30
verschillende displays
met smartphone- en
tabletaccessoires.
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Elk seizoen lanceren we bij
Hama nieuwe frisse displays
met handige en betaalbare
meeneemproducten.
12 STUKS

Carholder Flipper
Houder voor een stevige bevestiging
van jouw smartphone aan het
ventilatierooster van je auto.

10 STUKS

Tablet- en smartphonehouder Swivel

173890

Kijk naar jouw favoriete Netflix-serie op jouw
smartphone of tablet of zet je smartphone netjes rechtop
op je bureau. Variabele instelling van de hoek voor
optimaal kijkplezier.

Antislipmat
Stop het rondschuiven van uiteenlopende spullen
zoals jouw smartphone, sleutels, geldstukken en
zonnebril in de auto. Alles blijft mooi bij de hand.
137428

/ 68 /

Dual USB reislader 2.1A
Van 1 stopcontact maak je 2
USB-aansluitingen. Voor het snel
opladen van 2 toestellen.

182536

20 STUKS

12 STUKS

14198

12 STUKS

Dual USB autolader 2.1A

Voor het snel opladen van twee
toestellen via USB-aansluiting.
Geschikt voor sigarettenaanstekers.
14197

32 STUKS

Travel stand smartphone & tablet
Deze handige inklapbare houder voor smartphone en tablet
neem je overal mee. Beschikbaar in verschillende leuke
kleuren. Flexibel te gebruiken in dwars- en hoogformaat.
182565
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BLUETOOTH SPEAKERS

Dankzij onze
displays is cross
selling een fluitje
van een cent!

GENTLEMAN
STIJLVOL, STERK EN SPATWATERDICHT

28 STUKS

Oplaad-/gegevenskabel, 0.75m
Kleurrijke oplaadkabels in rood, blauw, wit en
zwart. Beschikbaar in USB Type-C, micro-USB
en Lightning.
USB-C (178322), micro-USB (178269), Lightning (178323)

20 STUKS

20 STUKS

Dual USB Reislader 2.4A

Dual USB Autolader 2.4A
Voor het snel opladen van twee toestellen via USBaansluiting. Geschikt voor sigarettenaanstekers.
Beschikbaar in rood, blauw, wit en zwart.

Voor het snel opladen van 2 toestellen via USBaansluiting. Geschikt voor jouw stopcontact.

178369

178368

Geniet waar en wanneer je maar
wil van je favoriete muziek met de draagbare
Hama Gentleman Bluetooth speakers.
Het volledige assortiment?
Bezoek onze website:

Beschikbaar in 3 formaten.

be.hama.com - nl.hama.com
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T H E

S M A R T

S O L U T I O N

FOCUS

MAGAZINE

HAMA FOCUS MAGAZINE MOBILE LIFE

NOG MEER INSPIRATIE ?

BLIKSEMSNEL LADEN
De Prime Line van Hama
overtreft al je verwachtingen

SCREEN PROTECTION
Met meer dan 8000 designs hebben
wij een oplossing voor elk toestel

VOLG ONS OP
SOCIAL MEDIA

OVERAL MUZIEK!
Bluetoothspeakers & headphones
voor elk publiek en elk budget

Bluetens
Hama
Smart Solutions

Hama

Marshall

Urbanears

Instagram

T H E

S M A R T

Memory
Zone

SanDisk
Cloud

Audio Pro

Spotify

Facebook

YouTube

Celestron

Chrome

MyMoodz

Snoppa

Messenger

LinkedIn

WD
My Cloud

Clearplex

Profile
Qnect

Undok

WhatsApp

MOBILE
LIFE

S O L U T I O N

4 047443

Moodo

420510

BE/NL 00190833

LEES ALLES OVER ONZE INDUCTIELADERS, POWERBANKS, FOTO- & SPORTACCESSOIRES, TRENDY BESCHERMINGEN, BACK-UP OPLOSSINGEN EN NOG VEEL MEER!

