
DANCE WHILE
THE MUSIC IS

PLAYING

Don’t live to retire

kreafunk.com



FÅ MEDARBEJDERNE TIL AT DANSE

KREAFUNK har forenet musikken med toner fra de mest trendy miljøer. 
Vi har pakket lyden ind i lækkert design og fået den til at flyde frit. Vælg 
KREAFUNK til dine medarbejdere og få overraskende kvalitet, lyd og 
finish hele vejen rundt. Endda til en fornuftig pris. Det er win-win for 
både giver og modtager.

Vi sørger for, at hele gave- og musikoplevelsen vibrerer. Med special-
byggede trækasser gør vi selv emballagen til forkælelse. KREAFUNK er 
dansk design i lækre, moderigtige materialer. Produkterne er til for at 
blive set, hørt og mærket. Præcis ligesom livet.

Vores design er inspireret af mode- og interiørtrends, og derfor vælger 
vi farver og materialer i takt med tidens ånd. Det får produkterne til at 
flyde ind i det liv, som er lige nu. Tilsat danske designtraditioner og fre-
madsynet formgivning – ja, så har man et produkt, som egner sig ligeså 
vel til lommen og tasken som til hylden og reolen.

KREAFUNK er med andre ord soundtracket til det helt almindelige 
fantastiske liv. Det er nemlig ikke kun peaks, der tæller. Bjergbestig-
ningerne og de store jordomsejlinger. Vi er ligeså meget til, når vi drik-
ker god kaffe, sludrer med kollegerne eller danser os igennem en hel 
lørdag formiddag. Lad os hylde det, som er lige nu: Det impulsive, det 
sammensatte, det perfekte og uperfekte – og alt det imellem.
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tRADIO

Vejledende udsalgspris DKK 999,00

Kfxsc30
sort

NYHED

• DAB +

• FM

• Bluetooth højtaler

• Indbygget lithium batteri

• 10 timers spilletid

• Bluetooth version: BK 4.1

• DAB solution: CLOVANE

• 64 forudindstillede stationer: 32 til DAB / 32 til FM

• Ladespænding: DC-5.0V

• Udledning spænding/strøm: 15V/2A

• Højtaler forvrængning: 3Wx2

• Batterikapacitet: 2x2.200 mAh

• Mål: 190x60x90 MM (BxDxH)

• Materiale: ABS plast

DAB+ radio m. bluetooth 4.0, inkl. træskasse. 





• PU læder/canvas.

• Passer op til 13”

• 3 farver

• Opbevaring til smartphone

• Opbevaring til powerbank

• Praktiske rum

• Solidt foer
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aSLEEVE

Vejledende udsalgspris DKK 399,00

Kfxla130
lysegrå
NYHED

Kfxla131
gråblå
NYHED

Kfxla132
antracit
NYHED

Sleeve til 13,3” bærbar m. opbevaringsrum til smartphone,  
powerbank, kontorartikler mm. 
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cCHAIN

Vejledende udsalgspris DKK 349,00

Keyhanger m. integreret opladerkabel og tag/navneskilt.

Kfxla110
sort

NYHED

Kfxla111
beige

NYHED

Kfxla112
blå

NYHED

• Materiale: Kernelæder af høj kvalitet

• Integreret opladerkabel: USB til iPhone lighting/

micro USB

• Unikt designede kabelstik

• Praktisk tag/navneskilt
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wLOOP

Keychain med integreret mini-opladerkabel.

Kfxla120
sort

NYHED

Kfxla121
beige

NYHED

Kfxla122
blå

NYHED

Vejledende udsalgspris DKK 249,00

• Materiale: Kernelæder af høj kvalitet

• Integreret mini-opladerkabel: USB til iPhone 

lighting/micro USB

• Unikt designede kabelstik
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cTAG

Vejledende udsalgspris DKK 69,00

Kfxla101
sort

NYHED

Kfxla102
beige

NYHED

Kfxla103
blå

NYHED

Nøglering m. kabelholder.

• Materiale: Kernelæder af høj kvalitet

• Ekstra funktion: Organiserer kabler, høretelefoner mm. 





• Dual mode option: Bluetooth og Line-In

• Indbygget mikrofon der aktiverer håndfri talefunktion. 

Vandtæt niveau IPX4, højtaler kan bruges udenfor 

til at nyde musik og lys. Tryk på tasterne for at styre 

Bluetooth højtaleren: play/stop/tilbage/frem/volu-

men op/ned, tænd/sluk og lysdæmper til LED lys.

• Indbygget genopladeligt Lithium batteri med 4400 

mA/h kapacitet.

• Batteriets opladningstid: 4-6 timer

• Bluetooth vers: 2.1

• Spilletid: op til 20 timer (via Bluetooth) eller 20 

timer med lys

• Drevet af et indbygget genopladeligt litium batteri 

eller adapter (er ikke inkluderet)

• USB-kabel til opladning og Line-In kabel med-

følger
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aGLOW

Vejledende udsalgspris DKK 899,00

Kfxhs09
hvid, guld front

Kfxhs01
hvid, hvid front

Fordi livet spiller både nat og dag.

BT højtaler, bluetooth 2.1, powerbank og lampe,  
9x9 cm, h.: 19 cm, inkl. trækasse





• Mic Diameter: 4 * 1.5mm

• Direktivitet støjreduktion

• Impedans: 2.2KOhm

• Følsomhed: -44dB ± 3dB

• Driver: Neodym-magnet

• Diameter på driver: 13mm

• Impedans: 16ohm

• Følsomhed: 96dB±3dB

• Frekvensrespons: 20-20KHz

• Ledningslængde: 1,2 m
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aGEM

Vejledende udsalgspris DKK 299,00

Nyd musikken alle steder i livet.

Earplugs m. håndfri talefunktion, inkl. trækasse.

Kfxtp71
hvid

Kfxtp74
grå/blå

Kfxtp78
army

Kfxtp77 
blomme

Kfxtp70
sort

BLACK EDITION





• 195Mah Li-ion polymer batteri af høj ydeevne – op 

til 14 timers afspilningstid.

• Lyd forarbejdende chip med: A2DP1.2/ AVRCP1.4/

HSP1.2/HFP1.6/DSP

• Bluetooth 4.0+EDR

• CVC 6.0 støj og ekko reduktion

• Blød PU læder høretelefoner og hovedbøjle

• Kontrolpanel på øre

• Kontrol af volumen, spring til næste, afspil, pause, 

besvar/afslut opkald, indbygget mikrofon

• 20 dages standby – 2.5 timers opladningstid.

• Dynamisk 40mm højtaler med bas og klar lyd

• USB til mikro-USB-kabel er inkluderet
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aHEAD

Vejledende udsalgspris DKK 699,00

Fingeren på pulsen og godt gang i ørene.

BT headset, bluetooth 4.0, m. håndfri talefunktion,  
inkl. trækasse og opbevaringspose.

Kfxss01
hvid

Kfxss09
grå

Kfxss10
sort, gun metal details

BLACK EDITION

Kfxss11
blå

Kfxss08
army

Kfxss07
blomme

Kfxss06
støvet rosa

Kfxss02
sort
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aGROOVE

Vejledende udsalgspris DKK 449,00

Musik til dagen og vejen. Altid.

• Bluetooth 4.0 og EDR standard stereo- 

teknik

• Strømforbrug: 300mA

• Ladespænding: DC-5.0V – USB-kabel. Ladestrøm: 

1-2a (max) Udledning spænding/strøm: 5V/1A

• Arbejdende spænding: 3,7-4,2 V

• Højtaler modstand: 4Ω

• Frekvens forvrænding: <1%

• Arbejdstid: 24H (80% vol)

• Højtaler forvrængning: ± 5% MAX

• Højtaler modstand: 4Ω/3W * 2

• USB+AUX kabel er inkluderet. 65x200x28 mm 

(HxLxB)

BT højtaler, bluetooth 4.0,  
20x2,8 cm, h.: 6,5 cm, inkl. trækasse.

Kfxdz51 hvid, guld front Kfxdz57 blomme, guld front

Kfxdz59 grå, guld front

Kfxdz58 army, guld front

Kfxdz56 støvet rosa, guld front

Kfxdz52 sort, guld front

Kfxdz61 blå, guld front Kfxdz60 sort, gun metal front
BLACK EDITION



• Bluetooth 3.0

• Digital forstærker

• 70mm full range stereo speakers

• Leveres i en trækasse formet som et fuglehus
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aOWL

Vejledende udsalgspris DKK 1199,00

Intelligent design med hovedet fuld af musik.

BT højtaler, bluetooth 3.0,  
18x12 cm, h.: 16 cm, inkl. trækasse.

Kfxla02
sort, sølv øjne



• Bluetooth 4.0 og EDR standard stereo-teknik

• Strømforbrug: 300mA

• Ladespænding: DC-5.0V – USB-kabel. Ladestrøm: 

1-2a (max) Udledning spænding/strøm: 5V/1A

• Arbejdende spænding: 3,7-4,2 V

• Højtaler modstand: 4Ω

• Frekvens forvrænding: <1%

• Arbejdstid: 24H (80% vol)

• Højtaler forvrængning: ± 5% MAX

• Højtaler modstand: 4Ω/3W * 2 USB+AUX kabel er 

inkluderet. 65x200x28 mm (HxLxB)

• Including USB + AUX-cable. 70x163x50 mm 

(HxWxD)
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aMOVE

Vejledende udsalgspris DKK 749,00

Soundtracket til din helt almindelig fantastiske hverdag.

 BT højtaler, bluetooth 4.0, m. opladningsfunktion, 
16,2x5 cm, h.: 7,2 cm, inkl. trækasse.

Kfxng70
sort, gun metal front

BLACK EDITION

Kfxng71
blå, guld front

Kfxng69
grå, guld front

Kfxng68
army, guld front

Kfxng61
hvid, guld front

Kfxng67
blomme, guld front

Kfxng62
sort, guld front
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toCHARGE

Vejledende udsalgspris DKK 349,00

Grib nuet – og bliv ved og ved.

Kfxsk78
lysegrå

Kfxsk79
mørkegrå

Kfxsk80
sort

BLACK EDITION

• 6000Mah Litium batteri med høj ydeevne

• 4 LED-lys indikerer den resterende batterikapac-

itet og opladningsstatus

• Integreret microchip forhindrer overopladning, 

overafladning, overbelastning og kortslutning.

• Egnet til iPhone, PSP, MID, mobiltelefon, MP3, GPS 

og lignende produkter

• Slukker og tænder automatisk

• Dual effect 5V/1A & 5V2.1A

• Antislip overflade

• 114x75x23 mm

• Stofkabel USB til micro USB inkluderet

• Opbevarings pose inkluderet

Batteribank, 6000 mAh, inkl. trækasse, 11x7x3 cm



kreafunk.com

HOVEDKONTOR
Mindet 6 

DK-8000 Aarhus
+45 53 56 63 77

info@kreafunk.dk
www.kreafunk.com

GAVEANSVARLIG
Charlotte Philbert Michelsen

cpm@kreafunk.dk

KREAFUNK kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl, ændringer eller prisstigninger.
Prislisten er gældende til 31. december 2017 eller så længe lager haves.

Produkterne sælges kun gennem udvalgte gaveforhandlere.
For yderligere spørgsmål, kontakt venligst Charlotte Philbert Michelsen.


