
 

 

CELLULARLINE BREIDT ZIJN VOICE&SPORT PRODUCTLIJN UIT 
 

Een mix van comfort, stijl en geluidskwaliteit  
 
 

Cellularline S.p.A., het Europese bedrijf dat accessoires voor smartphones en tablets ontwikkelt, biedt zijn gebruikers 

audioproducten aan, die aan al hun behoeften voldoen. Tijdens Mobile World Congres 2019 (Barcelona, van 25 tot en 

met 28 februari 2019) toont Cellularline de nieuwe producten in het audio- en sportsegment: koptelefoons, kabels en 

adapters, die zowel in design als prestaties verbeterd zijn. 

 

PETIT 

De ergonomische headset PETIT, uitgerust met Bluetooth® 5.0, is zeer klein (slechts 6 cm!) en 

licht en daarom overal mee naartoe te nemen. De in-ears van Cellularline zijn uitgerust met 

ruisisolatie, waardoor omgevingsgeluiden worden geblokkeerd. De True Wireless Technology 

garandeert een uitstekende Bluetooth®-verbinding om in totale vrijheid, zonder lastige 

kabels, van muziek te genieten. Met het praktische opbergdoosje is het mogelijk om de 

batterij tot 3 keer toe tijdelijk op te laden, zodat je tot wel 13 uur gebruik kunt maken van de 

oortjes en nooit zonder muziek komt te zitten! 

Verkrijgbaar in de kleuren: zwart en wit. 

Adviesprijs: € 59,95 

 

OORDOPJES SWAN  

De SWAN-oordopjes bieden hoge geluidsprestaties, ideaal voor de nieuwste generatie iPhone-

producten. Duurzaam en comfortabel, uitgerust met microfoon, afstandsbediening en ‘lightning’ 

aansluiting, is de SWAN een must-have voor diegenen die niet zonder smartphone kunnen. 

Compatibel met iPhone, iPad en iPod 

Adviesprijs: € 29,95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUX MUSIC CABLE  

De AUX music is een handige 100 cm lange kabel met een lightning aansluiting en een 3,5 mm 

audio out jack aansluiting, om je device gemakkelijk aan te sluiten op de audio-ingang van je 

auto of stereo-installatie. Zo creëer je altijd de juiste sfeer.  

Compatibel met iPhone, iPad en iPod touch (6e generatie) 

Adviesprijs: € 24,95 

 

 

AUX MUSIC ENABLER 

De AUX music enabler is de ideale adapter voor iedereen die een iPhone heeft zonder jack-ingang. 

Hij is bedekt met weerbaar en scheurbestendig canvasmateriaal, wat zorgt voor een langere 

levensduur. De adapter is perfect voor zowel gebruik in huis als in de auto. Met een lightning en 

3,5 mm jack aansluiting en een totale lengte van slechts 10 cm, is dit een accessoire om altijd bij je 

te hebben! 

Compatibel met iPhone, iPad en iPod touch (6e generatie) 

Adviesprijs: € 19,95 

 

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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