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✓ Merket Groov-e ble etablert i 2009

✓ Bred portefølje innen mobilutstyr; hodetelefoner, audio, ladekabler, 
trådløs lading, lamper, radio og mobiltilbehør

✓ Hovedkontor i Storbritannia og kontor i Hong Kong

✓ Fokus på bærekraft og miljø

✓ Godt etablert hos UK`s store kjeder & webbutikker

Visjon
«å være et lett gjenkjennelig varemerke med 

god kvalitet til bra priser»

Nettside: https://www.groov-e.co.uk/

https://www.groov-e.co.uk/
https://www.groov-e.co.uk/


Rashmanian som er produsent av merket Groov-e har en egen avdeling i Hong 
Kong som er dedikert til produkt sourcing og kvalitetskontroll. De ivaretar det 
tekniske aspektet av merkevaren. 

Alle Groov-e produktene gjennomgår forskjellige kvalitetskontroller før de 
kommer inn i markedet.

Kvalitetskontrollen innebærer blant annet:

✓ Groov-e følger alle direktiver og sertifisering for elektriske og elektroniske 
produkter 

CE-merking - Informasjon til myndigheter om at sikkerhetskrav er oppfylt

LVD – Lavspennings direktivet. LVD er sikkerhetsforskrifter for elektrisk 
utstyr beregnet for bruk innenfor visse spenningsgrenser 2006 / 95 / EC

RoHS - Direktiv for begrensning i bruk av farlige stoffer

PAH – Kommisjonsforordning i EU om at produktene er PAH trygge. 
Forbrenning av organisk materiale fører til dannelse av tjærestoffer eller 
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). PAH inkluderer flere 
hundre forskjellige stoffer med ulike egenskaper.

REACH – Kjemikalieregelverket skal sikre at produksjon, omsetning og 
bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø

EMC - Elektromagnetisk kompatibilitet er et kvalitetskrav på blant annet 
ytelse som stilles til et produkt

✓ Alle tekniske produkter er videre testet av Verisio som er en ekstern 
kvalitetskontroll organisasjon. Verisio kvalitetssjekker også fabrikkene. 
https://www.verisio.com/

✓ For all dokumentasjon og sertifiseringer  bruker de en tredje-
partsleverandør Track Record Global
https://www.trackrecordglobal.com/

✓ WEEE registrert - innsamling & gjenvinning av EE-produkter når de avhendes

https://www.verisio.com/
https://www.trackrecordglobal.com/
https://www.groov-e.co.uk/


Rashmian Ltd ETISKE RETNINGSLINJER

1. Minimumsstandarder

Rashmian Ltd skal overholde alle nasjonale og andre gjeldende lover og forskrifter 
/standarder. Der den nasjonale loven og standardene er i konflikt, skal den høyeste 
standardene i samsvar med nasjonal lovgivning anvendes.

2. Eliminere barnearbeid 

Det langsiktige målet er å bidra til å eliminere barnearbeid. Barnets beste er det 
viktigste. 

Rashmian Ltd har klare retningslinjer og programmer som skal sørge for at barn skal  
få utdanning. Ingen barn eller unge (personer under 18 år) skal arbeide om natten eller 
utføre farlig arbeid, eller arbeid som er uforenlig med barnets personlige utvikling. 

Disse retningslinjene og prosedyrene er i samsvar 
med bestemmelsene i ILO-standaren.

3. Tvangsarbeid 

Rashmian Ltd skal ikke bruke tvangsarbeid, bundet eller påkrevd arbeid.  Arbeidstakere 
er ikke pålagt å legge inn "innskudd" eller identitetspapirer hos sin arbeidsgiver og står 
fritt til å forlate sin arbeidsgiver etter rimelig varsel.

Rashmian Ltd bruker SEDEX og BSCi fabrikker for å sikre det høyeste 
nivået av etikk i deres fabrikker. 

Verisio er Rashmanian`s inspeksjonspartner for å overvåke kvaliteten 
på fabrikkene: https://www.verisio.com/
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4. Disiplinær praksis

Ansatte blir behandlet med respekt og verdighet. Fysisk eller verbal mishandling eller 
annen trakassering og trusler eller andre former for trusler er forbudt.

5. Arbeidstid

Arbeidstiden til ansatte skal være i samsvar med nasjonale lover og tariffavtaler. 
Arbeidstakere skal ikke på regelmessig basis være pålagt å jobbe mer enn 48 timer pr 
uke og skal ha minst én fridag for hver 7-dagers periode. Overtid etterspurt av 
arbeidsgiver skal være frivillig, skal ikke kreves regelmessig og skal alltid 
kompenseres med en premiesats som anbefales å være minst 125 % av ordinær lønn.
Overtid skal ikke brukes til å erstatte vanlig ansettelse. 

6. Lønn

Lønn og goder betalt for en standard arbeidsuke oppfyller som et minimum nasjonale 
juridiske standarder eller industristandarder, avhengig av hva som er høyest. 
Lønn skal ikke utbetales i naturalier og skal være nok til å dekke grunnleggende 
behov. Ansatte skal gis forståelig og skriftlig informasjon om sine ansettelsesforhold 
med hensyn til lønn før de tiltrer ansettelse. Opplysningene om lønnen for den aktuelle 
lønnsperioden skal gis hver gang de utbetales. Lønnstrekk som disiplinærtiltak skal 
ikke tillates. Alle disiplinære tiltak skal registreres.

7. Diskriminering

Ingen negativ diskriminering basert på rase, kaste, nasjonal opprinnelse, religion, 
alder, funksjonshemming, kjønn, sivilstatus, seksuell legning, 
fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet skal forekomme.

8. Organisasjonsfrihet

Arbeidere, uten unntak, ha rett til å melde seg inn i eller danne fagforeninger etter eget 
valg og til å forhandle kollektivt. Arbeidsgiver skal ha en åpen holdning til 
fagforeningenes virksomhet og deres organisering. Arbeidstakerens representanter 
skal ikke diskrimineres og har adgang til å utføre sine oppgaver på arbeidsplassen. 
Der retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger er begrenset i henhold til 
loven, legger arbeidsgiver til rette for, og hindrer ikke, utvikling av parallelle midler for 
uavhengig og fri forening og forhandlinger.

9. Arbeidsforholdene er trygge og hygieniske

Det skal sørges for et trygt og hygienisk arbeidsmiljø, med tanke på den rådende 
kunnskapen om bransjen og eventuelle spesifikke farer. Det skal iverksettes 
tilstrekkelige tiltak for å forhindre ulykker og helseskader som kan oppstå.

Alle som jobber hos Rashmian vil bli bemyndiget av jobber som er trygge, 
som beskytter menneskerettighetene og gir rettferdige inntekter og 

muligheter for alle til å nå sitt personlige potensial.

https://www.groov-e.co.uk/


ECO-FRIENDLY

PRODUCTS

Følge nytt lovverk når 

det gjelder bruk av 

plast. Stort 

engasjement for å 

forbedre plastbruken 

og bytte til papp og 

nedbrytbar emballasje.

Kutte plastemballasje 

på enkeltprodukter og 

pakke i større enheter.

Begrensende tiltak for 

mikroplastforurensing i 

vannmiljøer.

99% av all plast i 

emballasjen er borte. 

1% som gjenstår er 

resirkulert plast PET.

Lanserer nedbrytbar 

emballasje.

I løpet av dette året 

skal all plast være 

borte i emballasjen og 

bli erstattet av papp. 

Fokus på varer som er 

kortreist for å verne 

miljøet.

Sikre mindre 

emballasje på 

produkter for å 

redusere forurensing 

ved frakting av varer.

Innen 2025 skal all 

pappemballasje være 

laget av          sertifisert 

papp.

Groov-e skal investere i,

og ta i bruk ny teknologi 

knyttet til transport, 

energiproduksjon og -

forsyning, samt bidra til 

den sirkulære økonomien 

gjennom økt gjenvinning 

og bruk av resirkulerte 

materialer. Effektiv 

ressursbruk og redusert 

miljø- og klimaavtrykk vil 

redusere klimarisiko og 

skape nye kommersielle 

muligheter.

Rashmian Ltd er opptatt av bærekraft og jobber 

kontinuerlig med å gjøre virksomheten og 

porteføljen grønnere



Støyreduserende hodetelefoner - Helt 
trådløse hodetelefoner - Hodetelefoner for trening 

On-Ear hodetelefoner
Trådløse hodetelefoner - Hodetelefoner for barn 
Around-ear hodetelefoner  - In-ear hodetelefoner 

Med eller uten ledning så har Groov-e utvalget 



Handsfree Mikrofon

Merke for bluetooth. Trådløse hodetelefoner

Støyreduserende hodetelefoner

✓ Tydelig informasjon om hva produktet inneholder

✓ Egen identitet som skiller produktet fra konkurrerende produkter

✓ Ekstra kraftig og stiv papp som ikke revner. 

✓ Seriene henger sammen i forholder til farge / lay out/ samme 
trekant på alle produkter. 

✓ Skape riktig forventning til produktet

✓ Gode ikoner som forklarer produktet:



ZEN - GVBT1100

✓ Toppmodell

✓ Aktiv støyredusering (ANC)

✓ Bluetooth – trådløs tilkobling

✓ 10 timer trådløs lydavspilling per lading

✓ Jack kabel 3,5mm for lydavspilling med 

ledning

✓ Myke øreputer

✓ Dreibare øreklokker for enkel oppbevaring

✓ Superbass

✓ Håndfri mikrofon

✓ Micro USB ladekabel

✓ Etui



PULSE - GVBT1300

✓ Bluetooth - trådløs tilkobling

✓ 10 timer trådløs lydavspilling per lading

✓ Jack kabel 3,5mm for lydavspilling med 

ledning

✓ Myke øreputer

✓ Dreibare øreklokker for enkel oppbevaring

✓ Superbass

✓ Micro USB ladekabel

✓ Styr musikken og anropene dine, endre eller 

aktiver stemmeassistenten din ved et enkelt 

trykk på øreproppene



JAZZ BUDS - GVTW08

Hold deg trådløs, hold kontakten og lytt 
til opptil 25 timer med favorittmusikken. 
De har et moderne, elegant design med 

musikk kontroll og stemmeassistent ved 
å trykke på budsen med fingeren!

✓ Helt trådløse in-ear hodetelefoner

✓ Bluetooth – trådløs tilkobling

✓ 25 timers musikk med ørepropper og etui

✓ Stemmeassistent

✓ Komfortabel passform

✓ Mikrofon

✓ Ladestasjon

✓ Touch Kontroll

✓ Ergonomisk passform

https://www.groov-e.co.uk/


POP BUDS - GVTW07

✓ Helt trådløse in-ear hodetelefoner

✓ Bluetooth – trådløs tilkobling

✓ 20 timers musikk med ørepropper og etui

✓ Stemmeassistent

✓ Komfortabel passform

✓ Mikrofon

✓ Ladestasjon

✓ Touch Kontroll

✓ Ergonomisk passform

Hold deg trådløs, hold kontakten og nyt 
opptil 20 timer lyttetid samlet med 

ørepluggene og etuiet. 
Moderne og elegant design med både 

musikk kontroll og stemmeassistent ved å 
trykke på budsen med fingeren!

https://www.groov-e.co.uk/


Lette, komfortable og ergonomisk formede 
ørepropper som leverer en sterk lydopplevelse 

hver gang. De er perfekte for hverdagsbruk 
enten du er på treningsstudioet, går til jobb eller 

ser på film hjemme

✓ Bluetooth – trådløs tilkobling

✓ Komfortabel passform

✓ 4 timers trådløs avspilling

✓ Ekte trådløs stereo

✓ Mikrofon 

✓ Ladestasjon 

✓ Inneholder ekstra ørepropper

✓ Ladekabel Micro USB

✓ Klar lyd med kraftig bass

✓ 4 trendy farger 

METAL BUDS – GV BT1200
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✓ Komfortabel passform

✓ Håndfri mikrofon

✓ Stemmeassistent

✓ Krøllfri ledning 1,2 meter

✓ 3,5mm Gold plugg

✓ Klar lyd

✓ Inkluderer 3 ørepropper i forskjellige 

størrelser

SMART BUDS - GV EB10

Smartbuds er komfortable og stilige 
øretelefoner med metallhus og innebygd 

mikrofon for håndfrie samtaler. Musikk- og 
sporkontroll er alle tilgjengelige med et klikk på 

en knapp, i tillegg til Siri eller Googles 
stemmeassistent. Tilgjengelig i 3 trendy farger.

https://www.groov-e.co.uk/


✓ Bluetooth – tilkobling

✓ Sperre for maks lydvolum

✓ 7,5 timer trådløs lydavspilling

✓ Myke øreputer og komfortabel 
passform

✓ Komfortabel passform

✓ Håndfri mikrofon

✓ Avtakbar lydkabel

✓ Audio kabel

✓ Ladekabel Micro USB

La barna ta kontroll med disse trådløse hodetelefonene i DJ-stil. Disse 
hodetelefonene er perfekt egnet for bruk med alle enheter, og har en innebygd 

lyddelingsport slik at du og dine musikkelskende venner kan lytte sammen!

KIDZ - GVBT590

https://www.groov-e.co.uk/


CABLES & 
CHARGER RANGE 
2023

https://www.groov-e.co.uk/


Godt og stort 
bilde av kabel 

med kontakter i 
begge ender

Fjernet all plast på 
emballasjen

Tydelig merking av 
- at kabelen hurtiglader
- lengde på kabel 
- strømstyrken i ampere

God 
informasjon 

om hva 
kabelen 

passer til

Trekant som 
gjør merket 

Groov-e 
gjenkjennbart

https://www.groov-e.co.uk/


IPHONE 

Apple brukes IOS sitt operativ system og kabelen er Lightning. Apple produkter 
bør være merket med MFi-merket som viser at det er Apple sertifisert. Ikke 
sertifisert Lightning-tilbehør kan føre til at iOS-enheten eller kabelen kan bli skadet 
(varmeutvikling eller at enheten ikke synkroniseres eller lades).

Frem til siste år har Iphone brukt kabel Lightning til USB-A. 
På de nyeste iPhone mobilene er USB-A kontakten byttet ut, slik at Iphone nå 
bruker Lightning til USB-C. Disse lader raskere enn USB-A. Veggstøpselet er da 
også med USB-C kontakt mot tidligere USB-A kontakt.

EU har stemt for at alle mobilladere skal gå over til en standard som er USB-C i 
2024. Da vil Lightning kabelen fases helt ut.

Dagens anbefalte utvalg: Lightning til USB-A og Lightning til USB-C.

ANDROID

Siden 2015 har Androidtelefonene brukt ladekabel med USB-A til USB-C Android. 
Dette er den «gamle» USB-A utgangen som vi er vant med og som er fortsatt mest 
utbredt.
Eldre modeller fra år 2015 og tidligere støtter vanligvis USB-B (mikro) ladekabler.
De nyeste Androidtelefonene har byttet ut USB-A kontakten til USB-C, slik at de har 
USB-C utgang i begge ender. Veggstøpsel har da også blitt byttet til USB-C 
kontakt. En del veggstøpsler har 2 uttak, både USB-A og USB-C.
USB-C til USB-C kabelen lader raskere og synkroniserer filer fortere enn USB-A til 
USB-C kabelen. Det er også denne standarden som blir brukt til PCer.  USB-C til 
USB C-vil også med tiden bli den nye standarden for all elektronikk. 

Android smarttelefon er alle andre merker enn iPhone, som Samsung, Huawei, 
Motorola, Sony, Oneplus, Xiaomi, Nokia. Android er Googles mobilplattform.

Merk at Micro USB-B brukes kan brukes lading av kamera, power bank og andre 
elektroniske duppeditter. 

Dagens anbefalte utvalg: USB-C til USB-A og USB-C til USB-C.

USB Type A USB Type C USB Type B 
Micro

Lightning (iphone)

?
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LADEKABEL LIGHTNING TIL USB-A

✓ For lading av Iphone (eldre 
modeller)

✓ Unibody-hus for ekstra styrke 
og bøyemotstand

✓ Høykvalitets PVC-materiale for 
holdbarhet

✓ Sertifisert Apple MFi-merket

✓ Overføring opptil 480 Mbps

✓ Strøm 2,4 Ampere 

✓ Lengde kabel 1 og 2 meter

✓ For lading av Iphone (nye modeller)

✓ Unibody-hus for ekstra styrke og 
bøyemotstand

✓ Støtter strømforsyning lading

✓ Høykvalitets PVC-materiale for 
holdbarhet

✓ Sertifisert Apple MFi-merket

✓ Hurtiglading

✓ Strøm 2,4 Ampere 

✓ Lengde kabel 1 meter

LADEKABEL LIGHTNING TIL USB-C

GVMA041WE 

GVMA046WE 
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LADEKABEL USB-C TIL USB-A

✓ Kompatibel med enheter med 

Type-C USB-tilkobling.

✓ Lad og synkroniser

✓ Unibody-hus for ekstra styrke 

og bøyemotstand

✓ Høykvalitets PVC-materiale for 

holdbarhet

✓ Overføring: opptil 480 Mbps

✓ Strøm: 2,4 Ampere

✓ Lengde Kabel 1-2-3 og 5 meter

✓ Kompatibel med enheter med 

Type-C USB-tilkobling

✓ Lad og synkroniser 

✓ Unibody-hus for ekstra styrke og 

bøyemotstand

✓ Høykvalitets PVC-materiale for 

holdbarhet

✓ Overføring: opptil 480 Mbps

✓ Strøm: 2,4 Ampere

✓ Lengde kabel 1-1,5 og 2 meter

LADEKABEL USB-C TIL USB-C

GVMA001WE 

GVMA021WE
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✓ Dobbel port - USB-C og USB A-porter

✓ Rask lading

✓ Lad 2 enheter samtidig

✓ Brukervennlig design slimline og lett å gripe

✓ Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse

✓ Støtter PD-lading

✓ 20 watt

LADEKABEL USB-A til MICRO USB

✓ Kompatibel med enheter med 

Micro USB-tilkobling

✓ Lad og synkroniser

✓ Unibody-hus for ekstra styrke 

og bøyemotstand

✓ Høykvalitets PVC-materiale for 

holdbarhet

✓ Overføring: opptil 480 Mbps

✓ Strøm: 2,1Ampere

✓ Lengde kabel 1-1,5 og 2 meter

VEGGSTØPSEL USB-C & USB-A

GVMA061WE

GVMA103EWE

https://www.groov-e.co.uk/


VEGGSTØPSEL M/ LADEKABEL LIGHTNING TIL USB-A 

✓ Rask lading

✓ Kompatibel med alle USB-A-ladekabler

✓ Brukervennlig design slimline og lett å gripe

✓ Overbelastning kortslutningsbeskyttelse

✓ 12 watt

✓ Inkluderer Lightning 1M, 2,4A-kabel

✓ Sertifisert Apple MFi-merket

✓ Hurtiglad din Power Delivery-aktiverte 

smarttelefon eller nettbrett opp til 20W

✓ Brukervennlig design slimline og lett å gripe

✓ Støtter PD-lading

✓ Overbelastnings- og 

kortslutningsbeskyttelse

✓ 20 watt

✓ Inkluderer USB-C 1M, 2,4A-kabel

VEGGSTØPSEL M/ LADEKABEL USB-C TIL USB-C 

GVMA111EWE 

GVMA112EWE
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Powerbanks

Nødladerenes slanke design 
gjør Power Stick 5000mAh til 
den ideelle bærbare 
ladeløsningen for alle som 
krever lading mens de er på 
farten. 

GV-CH5000 NØDLADER

GV-CH10000 NØDLADER 

Kompakt, men kraftig i ytelse, 
10 000 mAh strømlader som 
kommer med doble USB-porter 
slik at du kan lade 2 enheter 
samtidig!

https://www.groov-e.co.uk/


✓ Dobbel USB-A

✓ Rask lading

✓ Lad 2 enheter samtidig

✓ Kompatibel med USB-A kabler

✓ 12 W

✓ Strøm: 2,4 Ampere

✓ Koble telefonen eller 

musikkspilleren til et stereo-

anlegg eller høyttaler med vår 3,5 

mm lydkabel

✓ Gullbelagte kontakter

✓ Kompatibel med enheter med 3,5 

mm jack-tilkoblinger.

✓ 1 meter

AUDIO KABEL 3,5 MM

BIL LADER MED DOBBEL USB-A KONTAKT

GVMA122BK 

GVMA081BK

https://www.groov-e.co.uk/


UNIVERSAL MOBILHOLDER FOR BIL

Window Mount er en kompakt 

universal bilholder som sikkert holder 

mobilenheten din mens du kjører. Gir 

deg tilgang til porter og brytere, noe 

som betyr at du kan fortsette å lade 

når du er på farten.

TRÅDLØS LADER M/MOBILHOLDER FOR BIL

Trådløs lader og holder med infrarødt 

auto-grip system som oppdager og 

justerer til størrelsen på enheten din. 360 

graders rotasjon for både visning og 

lading, med tilgang til alle porter og 

brytere. Inkluderer luftventil og 

Vindusmonteringsalternativer som du 

kan velge.

GVWM2 

GVWM6 
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✓ 15W utgang

✓ Kompatibel med Magsafe-deksler 

og iPhone 12, 13 og 14 - serien

✓ Aluminiumshus

✓ Inkluderer flettet USB-C-kabel (1m)

✓ Bruk med 20 W USB-C 

strømadapter (selges separat)

Hva er MagSafe?

Kort fortalt så er "MagSafe" en innebygget ring av 

magneter som sitter på baksiden og rundt Apple-

logoen på alle iPhone 12 og nyere.

Magnetene gjør at alt MagSafe-tilbehør, som f.eks. 

trådløse ladere, deksler og stativer, klikker seg 

sømløst og sikkert på plass. 

MagSafe gir på den måten alle nyere iPhone utvidet 

funksjonalitet, i tillegg til trådløs lading basert på Qi-

teknologien.

TRÅDLØS MOBIL LADER MAGSAFE

GVMA141BK 
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Ladekabel USB-A til USB-C 1M 
Groov-e

Ørepropper Pop Buds, 
Bluetooth, In-ear Groov-e

Ladekabel Lightning til USB-A 
1M Groov-e

Ørepropper Smart Buds jack
3,5 mm Groov-e

Veggstøpsel 2 USB-A kontakter, 
2,4 amp. Groov-e

Hodetelefon Pulse Bluetooth 
Groov-e

https://www.groov-e.co.uk/
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Ladekabel USB-A til USB-C 
1M Groov-e

Universal mobilholder for bil 
Groov-e

Ladekabel Lightning til USB-
A 1M Groov-e

Trådløs lader m mobilholder 
for bil 10w Groov-e

Veggstøpsel 2 USB-A 
kontakter, 2,4 amp. Groov-e

Audio kabel 3,5mm Jack 
Groov-e

Ørepropper Pop Buds, 
Bluetooth, In-ear Groov-e

Nødlader 5000 mAH Groov-e

Ørepropper Smart Buds jack 
3,5 mm Groov-e

Bil lader USB-A  m. 2 uttak 
2,4A 12W  Groov-e

Hodetelefon Pulse Bluetooth 
Groov-e

Hodetelefon Kids Bluetooth 
Groov-e

Hodetelefon Kidz Bluetooth 
Groov-e

https://www.groov-e.co.uk/


LED LIGHT

LED LIGHT

360
ROTASJON

https://www.groov-e.co.uk/


Her finner du tynne, smidige deksler til mange ulike 
telefonmodeller. Velg det som passer best – et transparent, et 
svakt farget eller et som virkelig synes. Foruten designet kan 

du også velge mellom ulike funksjoner. Noen deksler beskytter 
bare baksiden, andre beskytter både bak- og framside.

Ofte går det helt fint, men 
det blir fort dyrt 
om glasset har sprukket. En 
veldig god forsikring for 
både mobilen og nervene er 
skjermbeskyttere!

https://www.groov-e.co.uk/


Gå aldri tom for strøm 
på mobilen med 

nødlader i bagasjen. 

Ladekabel 6 i 1 med nøkkelring fra Legami har 
det du trenger. 

Ved å kombinere seks forskjellige kabler i en, 
lader den alle enhetene dine og lar deg til og 
med synkronisere data mellom smarttelefonen 
og den bærbare datamaskinen.

Pump Up the
volume! Kjekk liten 
høyttaler som også 
tar selfies!

My Super Power - Power Bank - Boombox

Denne retroklassikeren er utstyrt med den 
nyeste høyteknologien for å holde enhetene 
dine ladet når batteriet begynner å bli lavt. En 
bærbar lader med et unikt utseende. 
Kapasitet: 2600 mAh


