
 

 

EUREKA 

HET MUST-HAVE ACCESSOIRE WAAR JE ALTIJD AL NAAR OP ZOEK WAS 
 

Vind je persoonlijke bezittingen snel en gemakkelijk terug 
 

 

 

 

Het succes van de Eureka blijft ook dit jaar weer groeien. Eind 2018 introduceerde Cellularline dit slimme accessoire 

voor het eerst om je persoonlijke bezittingen sneller terug te vinden. Eureka is ontworpen in samenwerking met Filo, 

de Italiaanse startup, bekend van de ontwikkeling van slimme Bluetooth-accessoires. Dankzij de ervaring en de 

inbreng van Filo is Eureka de must-have om snel je bezittingen terug te kunnen vinden.  
 

Eureka is eenvoudig te gebruiken. Bevestig het accessoire aan spullen die je niet kwijt wil 

raken of die je snel terug wil vinden met behulp van de eenvoudige app. 
 

Eureka toont eenvoudig waar het item zich bevindt op de laatst gedetecteerde plek. Als 

je dan nog niet weet waar het precies ligt, kun je de Eureka laten piepen. Of omgekeerd. 

Als je je mobiele telefoon niet kunt vinden, druk je eenvoudigweg op de knop van Eureka 

om jouw mobiel luid over te laten gaan. Dit werkt zelfs als de telefoon op ‘stil’ staat. 
 

Dankzij het compacte formaat is deze item tracker ideaal bij je te dragen. Van sleutels over portemonnee, tas, koffer 

tot zelfs je mobiele telefoon. 

 

Verkrijgbaar in verschillende kleuren: blauw, zwart, rood en grijs 

Adviesprijs: € 19,99 
 
 

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. 
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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 
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Marie Smeets, PR Consultant  
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Tel. +32 479 755 232 

Mob. +32 493 18 78 15 
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Geraldina Soldadino, Senior Account Manager 

Media Relations 
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