Speakers

BasicNederlands
Speakers

Avenue Commander Bluetooth Speaker
“Kapitein, zet koers naar hogere sferen. Volle kracht vooruit, op volume 10”. Met de Avenue Commander ben
jij de baas over je audio. De glimmende capsule ziet eruit als een rekwisiet uit een science fictionfilm en ook
de geluidskwaliteit is niet van deze planeet.

Gemaakt van ABS-plastic
Aansluiten via Bluetooth of 3,5 mm audioaansluiting
Geleverd in geschenkverpakking
Verkrijgbaar in 3 kleuren
Maat: 5 x 5 x 5 cm

Beschikbare kleuren

BasicNederlands
Speakers

Bullet Ditty Bluetooth Speaker
De Bullet Ditty is een kleine cilinder die moeiteloos je muziek afspeelt via Bluetooth. Laat de speaker bedrukken
met je logo en trakteer je klanten op een relatiegeschenk waar muziek inzit!

Interne oplaadbare batterij
Aansluiten via Bluetooth
Inclusief oplaadkabel
Verkrijgbaar in 4 kleuren
Maat: 5 x 4 x 4 cm

Beschikbare kleuren

BasicNederlands
Speakers

Nomia Mini Bluetooth Speaker
Frisse kleuren voor een frisse sound: de Nomia Mini Bluetooth Speaker is altijd beschikbaar in een kleur die
bij je merk past. De vier vlakke zijden maken de Nomia de ideale bedrukte speaker.

Ingebouwde accu
Aansluiten via Bluetooth of 3,5 mm audioaansluiting
Inclusief audio- en oplaadkabels
Verkrijgbaar in 6 kleuren
Maat: 4 x 3 x 3 cm

Beschikbare kleuren

BasicNederlands
Speakers

Bullet Timbre Bluetooth Speaker met cameraknop
De perfecte branded speaker voor onderweg is klein, veelzijdig en heeft alle ruimte voor jouw bedrukking.
Net als deze Bullet Timbre dus. De aan-/uit-knop is multifunctioneel: je kunt hem ook gebruiken om de
camera van je telefoon op afstand mee te bedienen.

Multifunctionele knop: neemt de telefoon op en bedient je camera
Aansluiten via Bluetooth
Inclusief oplaadkabel
Verkrijgbaar in 2 kleuren
Maat: 3 x 3 x 3 cm

Beschikbare kleuren

BasicNederlands
Speakers

Bullet Ripple Speaker
Blaas je relaties omver met deze basrijke speaker op zakformaat. De Bullet Ripple past in de palm van je hand
en sluit je je op verschillende apparaten aan met de 3,5 mm audioaansluiting. Een beetje extra bas? Draai de
speaker dan open om je sounds extra lucht te geven.

Draai de speaker open voor extra bas
3,5 mm audioaansluiting
Inclusief USB-kabel
Verkrijgbaar in 3 kleuren
Maat: 4 x 5 x 5 cm

Beschikbare kleuren

BasicNederlands
Speakers

Avenue Naiad Bluetooth Speaker
Als je jouw merk wel een toontje hoger wil laten zingen, kies je voor deze Avenue Naiad Bluetooth Speaker. De
compacte speaker neem je overal mee naartoe en kun je op veel verschillende apparaten aansluiten.

10 meter draadloos bereik via Bluetooth
Tot 6 uur speelduur op 1 acculading
Inclusief USB-voeding en line-in-kabel
Verkrijgbaar in 4 kleuren
Maat: 5 x 5 x 4 cm

Beschikbare kleuren

BasicNederlands
Speakers

Bullet Rave oplichtende Bluetooth speaker
Nee, dit is geen speaker die er met je pincode vandoor gaat. Wat hij wel doet: oplichten in 7 verschillende
kleuren. Geef je muziek kleur met de Bullet Rave en verras je relaties met een mooi cadeau.

Aansluiten via Bluetooth of 3,5 mm audioaansluiting
Licht op in 7 kleuren: rood, groen, paars, blauw, roze, oranje, geel en paars
Geleverd in witte geschenkverpakking
Inclusief audio- en oplaadkabels
Verkrijgbaar in 2 kleuren
Maat: 8 x 7 x 7 cm

Beschikbare kleuren

BasicNederlands
Speakers

Avenue Greedo Bluetooth Speaker
Laat de wereld weten dat je een serieus stukje audio niet onderschat met de Avenue Greedo Bluetooth Speaker.
Zijn uiterlijk is all business: strak zwart met een duidelijk speakerrooster. De ingebouwde microfoon maakt de
Greedo prima geschikt voor conference calls op locatie.

Gemaakt van aluminium
10 meter draadloos bereik via Bluetooth
Aansluiten via Bluetooth of een 3,5 mm audioaansluiting
Ingebouwde microfoon
Inclusief audio- en oplaadkabels
Geleverd in geschenkverpakking
Verkrijgbaar in 3 kleuren
Maat: 6 x 4 x 4 cm

Beschikbare kleuren

BasicNederlands
Speakers

Bullet Sonic Bluetooth Speaker met ingebouwde microfoon
Luister naar je favoriete muziek én voer handsfree telefoongesprekken met de Bullet Sonic Bluetooth Speaker
met ingebouwde microfoon. Laat de speaker bedrukken met je logo en maak deze branded speaker jou
helemaal eigen.

Met ingebouwde microfoon
Aansluiten via Bluetooth
Tot 3 uur speeltijd op één acculading
Inclusief audio- en oplaadkabels
Geleverd in geschenkverpakking
Maat: 5 x 5 x 5 cm

Beschikbare kleuren

BasicNederlands
Speakers

Avenue Jabba Bluetooth Speaker
De compacte Jabba met strakke Vormgeving is leverbaar in drie kleuren en levert je precies wat je verwacht
van een speakers als deze: urenlang luisterplezier zonder stopcontact, draadloos verbinden met je mobiele
apparaat en ultieme draagbaarheid met een klein draagriempje.

Tot 4 uur speelduur op één acculading
10 meter draadloos bereik via Bluetooth
Inclusief draagriempje
Geleverd in geschenkverpakking
Verkrijgbaar in 3 kleuren
Maat: 11 x 5 x 3 cm

Beschikbare kleuren

PremiumNederlands
Speakers

Avenue Kubus Bluetooth en NFC Speaker
Kleine kubusjes kun je altijd wel ergens kwijt. Net als deze bedrukte speaker. Geef deze bedrukte speaker aan
je klant of relatie en hij zal snel nog eens aan je denken als hij dit praktische muziekdoosje op zijn bureau weer
eens aanzet voor zijn favoriete muziek.

Aansluiten via NFC, Bluetooth of 3,5 mm audioaansluiting
Inclusief audio- en oplaadkabels
Verkrijgbaar in 2 kleuren
Maat: 5 x 5 x 5 cm

PremiumNederlands
Speakers

Bullet Blare Bluetooth Speaker en Standaard
De Bullet Blare is een speaker en standaard voor je telefoon of tablet in één. Zet een goeie playlist op, leg je
apparaat in de standaard en je hebt er geen omkijken meer naar. Laar de speaker bedrukken met je logo en je
hebt een giveaway die klinkt als een klok.

Speaker en standaard in één
Aansluiten via Bluetooth
Tot 7 uur speelduur op één acculading
Geleverd in geschenkverpakking
Maat: 14 x 9 x 6 cm

PremiumNederlands
Speakers

Avenue Triton Bluetooth Speaker
Branded speakers bedrukken voor je zakelijke relaties betekent dat je meer kunt doen dan ze alleen trakteren op
de beste deuntjes uit een compact doosje. Neem bijvoorbeeld deze Avenue Triton Bluetooth Speaker. Hij speelt
niet alleen draadloos je favoriete muziek af, je kunt hem ook gebruiken voor handsfree telefoongesprekken
door de ingebouwde microfoon.
Ingebouwde microfoon voor telefonische vergaderingen
Tot 6 uur speelduur op 1 acculading
Aansluiten via Bluetooth of 3,5 mm audioaansluiting
Inclusief audio- en oplaadkabels
Geleverd in geschenkverpakking
Maat: 6 x 6 x 6 cm

PremiumNederlands
Speakers

Bullet Warpt Speaker
Deel altijd je muziek onderweg met de kleine Bullet Warpt Speaker. Zo compact dat je hem met een polsbandje
bij je kunt dragen. Het ontwerp zonder fratsen geeft je alle ruimte om jouw design goed uit te laten komen
op deze branded speaker.

Aansluiten via 3,5 mm audioaansluiting
Inclusief oplaadkabels en sleutelkoord
Beschikbaar in 3 kleuren
Maat: 4 x 4 x 4 cm

Beschikbare kleuren

PremiumNederlands
Speakers

Avenue Padme Bluetooth Speaker
Voor de kenners, we moeten je teleurstellen: de Avenue Padme is waarschijnlijk niet vernoemd naar de
moeder van Luke Skywalker. Maar verder is het een gave speaker hoor. Hij is gemaakt van ABS plastic wat net
iets zachter aanvoelt. En je sluit je apparaten er gewoon op aan via Bluetooth of de 3,5 mm audioaansluiting.

10 meter draadloos bereik via Bluetooth
Aansluiten via Bluetooth of 3,5 mm audioaansluiting
Beschikbaar in 4 kleuren
Maat: 7 x 6 x 6 cm

Beschikbare kleuren

PremiumNederlands
Speakers

Avenue Fortune Fabric Bluetooth Speaker
De Avenue Fortune Fabric Bluetooth Speaker is een draagbare speaker die net zo goed voelt als hij klinkt. Daar
zorgt de smaakvolle textiel finish voor. Je audio bedien je met duidelijke knoppen op de speaker zelf.

Textiel oppervlak
Duidelijke muziekbediening
10 meter draadloos bereik via Bluetooth
Inclusief oplaad- en audiokabel
Geleverd in geschenkverpakking
Maat: 10 x 7 x 7 cm

PremiumNederlands
Speakers

Avenue Bran Bluetooth Powerbank speaker
Is het een speaker? Een powerbank? Of een stijlvol accessoire voor onderweg? Vraag het je niet langer af, want
deze Bran is het allemaal. Niet alleen levert hij je onderweg de lekkerste deuntjes, hij zorgt ook voor 2200
mAh aan stroom.

Ingebouwde powerbank van 2200 mAh
Aansluiten via Bluetooth of 3,5 mm audioaansluiting
Inclusief audio- en oplaadkabels
Geleverd in geschenkverpakking
Maat: 12 x 3 x 3 cm

LuxeNederlands
Speakers

Avenue Naboo Bluetooth en NFC speaker
De beste muziek luister je niet alleen achter je bureau of vanuit je luie stoel. Je favoriete muziek wil je ook
onderweg bij je hebben, als je aan de slag bent op locatie. Speciaal voor die audiofielen is er de Naboo speaker.
Laat deze robuuste speaker bedrukken en geef je relaties een geschenk waar muziek in zit.

Robuuste rubberen bekleding
Tot 10 uur speelduur op één acculading
Aansluiten via NFC, Bluetooth en USB
Geleverd in geschenkverpakking
Maat: 8 x 8 x 8 cm

LuxeNederlands
Speakers

ifidelity Swerve Bluetooth en NFC Speaker
De draagbare speaker die jou of je relaties op iedere plek het lekkerste geluid geeft, dat is deze Swerve. Je
verbindt je mobiele apparaat simpel met NFC of Bluetooth. Laat de speaker bedrukken en laat niet alleen
horen maar ook zien wie je bent!

10 meter draadloos bereik via Bluetooth
Aansluiten via NFC, Bluetooth of 3,5 mm audioaansluiting
Geleverd in geschenkverpakking
Inclusief audio- en oplaadkabels
Maat: 7 x 7 x 7 cm

LuxeNederlands
Speakers

Avenue Zabrak Bluetooth Speaker met ingebouwde powerbank
Geniet van je favoriete muziek terwijl je telefoon oplaadt met de Zabrak: een bedrukte speaker met een
ingebouwde powerbank van 4400mAh. Gebruik de Zabrak om de beste beats op te zetten, je telefoon op te
zetten en handsfree telefonische vergaderingen te houden met de ingebouwde microfoon.

Ingebouwde powerbank van 4400 mAh
Ingebouwde microfoon
Aansluiten via NFC, Bluetooth en 3,5 mm audioaansluiting
Inclusief audio- en oplaadkabels
Geleverd in geschenkverpakking
Maat: 14 x 4 x 2 cm

LuxeNederlands
Speakers

ifidelity Sideswipe Bluetooth- en NFC-speaker
Een speaker die je simplex opbergt in je tas en ook nog een volledige stereo-ervaring biedt? Dat is de ifidelity
Sideswipe Bluetooth- en NFC-speaker. Klik hem aan en aan de uiteinden schuiven twee speakers uit. De
geluidservaring is niet alleen van de bovenste plank, dat geldt ook voor de tactiele ervaring: het apparaat is
gemaakt van prettig ABS-plastic en solide metaal.

Uitschuifbare speakers met basversterker
Aansluiten via NFC, Bluetooth of 3,5 mm audioaansluiting
Gemaakt van ABS-plastic en metaal
Inclusief audio- en oplaadkabels
Maat: 16 x 7 x 6 cm

