
 

 

 

De nieuwste wearables van Cellularline maken 

sporten verslavend 
 

Cellularline, leverancier van accessoires voor smartphones en tablets, introduceert 

vandaag een nieuwe lijn sportieve smartwatches. Ze zijn speciaal ontworpen voor wie 

op zoek is naar een wearable die makkelijk in gebruik is en maximale mobiliteit biedt 

bij sport- en fitnessactiviteiten.  

 

De EasySport1 en EasySport GPS2 zijn comfortabel, licht en innovatief. Een musthave, 

niet alleen voor tijdens het sporten, maar ook te gebruiken in het dagelijkse leven. 

 

 
EASYSPORT 
 
De volledig waterdichte EasySport smartwatch (IPX8 gecertificeerd) is 

ideaal voor watersporters. De wearable is uitgerust met een verlicht display 

met touch sensor en een hartslagmeter.   

Adviesprijs: € 79,95 

 

 

 
 
 
 
 

EASYSPORT GPS 
 
De EasySport GPS heeft naast alle functies van de EasySport een 

ingebouwde GPS, een onmisbare functie voor sporters die graag outdoor 

trainen. Dankzij de GPS tracker is het mogelijk je locatie te bepalen en 

afgelegde hardloop- en fietsroutes bij te houden. 

Adviesprijs: € 99,95 
 
 

 

 
 

                                                        
1  Te koop vanaf November 2018 
2  Te koop vanaf November 2018 



 

 

 
Over Cellularline S.p.A.  
Cellularline S.p.A. is marktleider in accessoires voor smartphones en tablets. Het merk Cellularline is als 
organisatie een technologische en creatieve referentie voor accessoires voor multimedia-apparaten en 
heeft als doelstelling haar klanten uitstekende prestaties, een eenvoudig gebruik en een unieke beleving 
te bieden. Cellularline S.p.A. heeft momenteel ongeveer 200 werknemers en beschikt over 
intercontinentale distributie in meer dan 60 landen. 
 

LOKAAL PERSCONTACT: EN SERIO (Amsterdam, Nederland): 

Ineke Tiesinga, Account Director 

Jacky Olie-Zijlstra, Senior Account Executive 
cellularline@enserio.nl  
jacky@enserio.nl  

Tel. +31 20 658 9522 

Mob. +31 6 22 966 594 

LOKAAL PERSCONTACT: EVOKE PR (Brussels, Belgium): 

Corneel Haine, PR Consultant 

Ymke Deprez, Junior PR Consultant 
corneel@evokepr.be  

ymke@evokepr.be 

Tel. +32 486 42 90 91 

Tel. +32 479 75 52 32 

 
INTERNATIONAL PRESS CONTACTS: SAY WHAT? Srl (Milan, Italy):  
 
Geraldina Soldadino, Senior Account Manager Media Relations g.soldadino.cons@saywhat.it Mob. + 39 388 3938334 
Silvia Destino, Junior Account Media Relations s.destino@saywhat.it Tel. + 39 02 3191181 

 
 
 


