Koptelefoons en oordopjes

Nederlands
Koptelefoons

Rhea Bluetooth Koptelefoon
Met de Rhea Bluetooth Koptelefoon geniet van je helder stemgeluid en een diepe bas. Dankzij de ingebouwde
batterij luister je tot wel 8 uur muziek. Laat de Rhea Bluetooth Koptelefoon bedrukken met je logo en je hebt
een trendy relatiegeschenk.

Bluetooth-bereik tot 10 meter van je apparaat
Helder stemgeluid en diepe bas
Ingebouwde lithiumbatterij biedt tot 8 uur speeltijd

Nederlands
Koptelefoons

Aballo Koptelefoon
De Aballo Koptelefoon oogt fris en heeft een strak design. Dankzij zijn felle kleuren valt de Aballo Koptelefoon
overal op. Zelf ook overal opvallen? Laat de koptelefoon bedrukken!

Verkrijgbaar in zeven kleuren
Uittrekbaar koord

Beschikbare kleuren

Nederlands
Koptelefoons

Optimus Bluetooth Koptelefoon
Deze ijzersterke koptelefoon maakt al je muziekliefhebbende klanten gelukkig! De koptelefoon is draadloos
en opvouwbaar. De Optimus Bluetooth Koptelefoon heeft een ingebouwde microfoon voor het voeren van
telefoongesprekken, ideaal voor op kantoor.

Bluetooth-bereik tot 10 meter van je apparaat
Ingebouwde microfoon met bedieningselement op de hoofdtelefoon
Ingebouwde batterij biedt tot 12 uur speeltijd

Nederlands
Koptelefoons

Cronus Bluetooth Koptelefoon
Stream muziek vanaf je Bluetooth-apparaten met deze bedrukte hoofdtelefoon. Met de Cronus Bluetooth
Koptelefoon luister je muziek én bel je gemakkelijk zonder de telefoon uit je zak te halen.
De ideale gepersonaliseerde koptelefoon voor je personeel.
Bluetooth-bereik tot 10 meter van je apparaat
Ingebouwde batterij laadt binnen 2 uur volledig op
Met ingebouwde microfoon en bedieningselement op de koptelefoon

Nederlands
Koptelefoons

Cadence Opvouwbare Bluetooth Koptelefoon
De Cadence Opvouwbare Bluetooth Koptelefoon is werkelijk een geschenk. Dankzij het opvouwbare design
neem je hem overal mee naartoe. De oorschelp van de koptelefoon heeft een bedieningspaneel waardoor hij
ook erg fijn is in gebruik. De ideale gepersonaliseerde koptelefoon voor dagelijks gebruik.

Bluetooth-bereik tot 10 meter van je apparaat
Opvouwbaar design waardoor je de koptelefoon makkelijk meeneemt
Ingebouwde muziekbediening op de oorschelp

Beschikbare kleuren

Nederlands
Koptelefoons

Midas Touch Bluetooth Koptelefoon
De Midas Touch Bluetooth Koptelefoon is smullen voor elke gadgetliefhebber. Met een swipe over je oorschelp
bedien je de muziek. Laat de koptelefoon bedrukken en creëer een unieke giveaway.

Bluetooth-bereik tot 10 meter van je apparaat
De koptelefoon biedt tot 12 uur speeltijd met gebruik van een Bluetooth-verbinding
-

Inclusief Micro-USB naar USB-kabel en een aux-kabel

Nederlands
Koptelefoons

Tablis Opvouwbare Koptelefoon
Geef je relaties een origineel cadeau met deze bedrukte koptelefoon. De hoofdtelefoon is opvouwbaar, dus
makkelijk overal mee naar toe te nemen. De perfecte headphone voor dagelijks gebruik.

Opvouwbaar design waardoor je de koptelefoon makkelijk meeneemt
Gevoerde over-ear cups
Uittrekbaar koord

Beschikbare kleuren

Nederlands
Koptelefoons

Enyo Bluetooth Koptelefoon
Met de Enyo Bluetooth Koptelefoon zondert je personeel zich af van kantoorrumoer. Je kan er mee bellen, hij
zit comfortabel en je legt hem zo opgevouwen in je bureaula. Laat deze koptelefoon bedrukken met je logo en
verras je personeel.

Inclusief ingebouwde microfoon voor telefoongesprekken
Geschikt voor alle apparaten met bluetooth
Opvouwbaar design waardoor je de koptelefoon makkelijk meeneemt.

Nederlands
Koptelefoons

Chaos Koptelefoon
Heb jij personeel dat nogal een chaos maakt van de werkvloer? Doe je personeel dan de Chaos Koptelefoon
cadeau. Dankzij de oor bedekkende kussens merk je niets meer van je omgeving. Laat de koptelefoon
personaliseren en zorg voor volledige focus.

Oor bedekkende kussens voor minder ruis en beter geluid
Opvouwbaar design waardoor je de koptelefoon makkelijk meeneemt
Inclusief draaghoes
Uittrekbaar koord

Beschikbare kleuren

Nederlands
Koptelefoons

Bounz Opvouwbare Koptelefoon
Laat de Bounz Opvouwbare Koptelefoon bedrukken en val overal op. Dankzij de frisse kleuren van de
hoofdtelefoon en zijn trendy ontwerp springt je logo overal waar hij gedragen wordt in het oog.

Oor bedekkende kussens voor minder ruis en beter geluid
Opvouwbaar design waardoor je de koptelefoon makkelijk meeneemt
Verstelbare, gevoerde hoofdband

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oordopjes

Strix Oordopjes
De Strix Oordopjes bedrukken doe je alleen als je écht wil opvallen. De oortjes worden geleverd op een
kabelhouder met knipperlampje en een clip voor aan je kleding. Laat de oortjes bedrukken en je logo straalt
in het knipperlicht.

Kabelhouder met knipperlampje en clip
Audioaansluiting van 3,5 mm
Inclusief batterijen

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oordopjes

Rebel Oordopjes
Deze frisse oordopjes vallen op dankzij hun felle kleuren. De oortjes zijn verpakt in een even fel gekleurd
doosje. Wil je dat jou logo net zo opvalt? Laat dan de Rebel Oordopjes bedrukken en deel ze uit.

In-ear oordopjes
Inclusief plastic doosje voor het opbergen van snoertjes
Audioaansluiting van 3,5 mm

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oordopjes

Versa Oordopjes
Ben jij op zoek naar strakke, basic oordopjes om weg te geven aan je personeel of relaties? Dan ben je op zoek
naar de Versa Oordopjes. Laat de oortjes bedrukken met je logo en promoot je merk elke keer dat er muziek
wordt geluisterd.

Oortjes worden geleverd met een handig opbergdoosje
Beschikbaar in 6 verschillende kleuren
Voor gebruik met elk standaard apparaat

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oordopjes

Sound off Oordopjes
Of je muziek nou voor jezelf houdt of het graag deelt, met de Sound ff Oordopjes is alles mogelijk. Met deze
reisoordopjes inclusief splitter valt je bedrukking dubbel op. Voeg je logo toe en draag je oordopjes met trots.

Bestaat uit twee sets oordopjes en een splitter
De oortjes worden geleverd met een beschermende hoes
Kabel van ruim een meter lang

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oordopjes

Coloured Oordopjes
Deze vrolijke oortjes zijn fantastisch om weg te geven. Laat de oortjes bedrukken en geef ze mee aan je
relaties. Dankzij de leuke kleuren van de oortjes valt je logo op en is de glimlach van je relatie verzekerd.

Oortjes worden geleverd met een handig opbergdoosje
Beschikbaar in 7 verschillende kleuren
Met drie verwisselbare

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oordopjes

Buzz Bluetooth Oordopjes
Voor iedereen die het tot het gaatje gaat in de sportschool en altijd op jacht is naar zijn volgende persoonlijke
record, zijn er de Avenue Buzz Bluetooth Oordopjes. Dit compacte luisterapparaat is gemaakt van ABSkunststof en blijft stevig zitten door de flexibele oorhaakjes.

Gemaakt van ABS-kunststof
Met flexibele oorhaakjes – ideaal voor de sportschool!
Draadloos luisteren via Bluetooth

Nederlands
Oordopjes

Blurr Bluetooth Oordopjes
De Blurr Bluetooth Oordopjes bieden veel luistergemak. Luister muziek tot wel 10 meter van je apparaat en
skip naar je favoriete nummer met de ingebouwde muziekcontroller. De mooie geschenkverpakking maakt
van de Blurr Bluetooth Oordopjeshet een ideale giveaway.

Bluetooth-bereik tot 10 meter van je apparaat
Speeltijd tot wel 6 uur
Met afneembare oorhaken en met EVA opbergdoosje

Nederlands
Oordopjes

Fusion Oordopjes
Met de Fusion Oordopjes schakel je makkelijk tussen je muziek en telefoongesprekken. Ideaal voor op een
lawaaierig kantoor. Laat de Fusion Oordopjes bedrukken en je personeel draagt ze met trots.

Oordopjes met een plat snoer en een bedieningspaneel
Inclusief draaghoes en geschenkverpakking
Met uittrekbaar koord

Beschikbare kleuren

Nederlands
Oordopjes

Jazz Oordopjes
De Jazz Oordopjes zijn gemaakt van aluminium en ogen daardoor krachtig. Laat deze oordopjes bedrukken en
je hebt een stoer en uniek relatiegeschenk. Oh! En natuurlijk speelt hij meer af dan alleen Ray Charles.

Gemaakt van aluminium
Inclusief afstandsbediening voor volume, nummers en inkomende oproepen
Inclusief draagtasje

