Teufel Columa 100: slank design en scherpe prijs
Compacte 5.1 home cinema set
Berlijn, 3 december 2010 – Teufel introduceert de
Columa 100, een zeer scherp geprijsde 5.1 zuilspeakerset
met een modern en slank design. Afhankelijk van de
ruimte waar de Columa 100 zijn diensten moet leveren is
de set verkrijgbaar in twee verschillende set-ups.
Vier zuilen
De grootste Columa 100 variant (set L) is uitgevoerd met
vier zuilspeakers, welke gepaard gaan met een akoestisch
gelijke en optisch bijpassende center speaker en een 100
Watt RMS subwoofer met 200 mm bas driver. Kortom,
genoeg power om ruimtes tot 25 m² te voorzien van meer dan voldoende bas, zowel bij het luisteren
naar muziek als het kijken naar films.
Twee om twee
Voor ruimtes waar geen plaats is om vier zuilspeakers neer te
zetten heeft Teufel de achterste zuilspeakers vervangen door
twee satellietspeakers die aan de muur te bevestigen zijn.
Deze setup (set M) biedt exact dezelfde kwaliteit als de variant
met vier zuilen, het verschil tussen speakers is enkel optisch.
De behuizing waar de drivers in verwerkt zitten is bij alle vijf de
speakers (zuil/satelliet/center) gelijk; ze zijn uitgerust met een
70 mm mid-range driver en een 19 mm tweeter. De behuizing
van de Columa 100 speakers is slechts 8,6 cm diep, erg mooi in
combinatie met een flat screen TV.
De Columa 100 is bruikbaar in combinatie met iedere AV receiver, surround decoder of meerkanaals
versterker, wel is een output van minimaal 5 x 30 Watt aan te raden.
Prijs en verkrijgbaarheid
De nieuwe Columa 100 is per direct verkrijgbaar via de Teufel website, de variant met twee zuil- en
twee satellietspeakers kost € 399, de setup met vier zuilen kost € 449. Meer informatie, waaronder
technische specificaties, is te vinden op de Columa 100 productpagina.
Beeldmateriaal van de Columa 100 sets is te downloaden via:
http://amsterdam.grayling.com/Teufel/Columa100.zip

Teufel voordelen
Alle Teufel producten worden geleverd met een twaalf jaar lange garantie op luidsprekers en twee jaar op
versterkers en andere elektronische componenten. Dit in combinatie met een kosteloze testperiode van acht
weken maakt Teufel de beste keuze voor iedere luidsprekeroplossing. Ga voor alle Teufel voordelen en
producten naar www.teufelaudio.com of bel het gratis internationale servicenummer 00800 200 300 40.
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Over Teufel
Teufel is Europees marktleider in directe verkopen van luidsprekersystemen. Het bedrijf werd in 1979 in Berlijn
gestart en in eerste instantie verkocht Teufel zogenaamde ‘doe-het-zelf’ speakerkits, waarbij de klant de
speakeronderdelen bij Teufel kocht, maar de speaker zelf in elkaar zette. Dit ongebruikelijke businessmodel
bleek erg succesvol, maar in 1988 besloot Teufel het aanbod uit te breiden met compleet gefabriceerde
speakers. Door het succes van deze speakers werd in 1989 besloten te stoppen met de verkoop van speakerkits
en zich volledig te richten op de directe verkoop van complete speakers. De ontwikkeling, kwaliteitscontrole,
opslag, onderhoud, etc. is tot op de dag van vandaag in eigen handen, waardoor een hoge kwaliteit en een lage
prijs gegarandeerd kan worden.
Naast home cinema luidsprekers biedt Teufel multimedia- en PC-systemen en producten voor iPods onder de
naam iTeufel. In 1996 was Teufel het eerste Duitse bedrijf dat speakers met een THX licentie, een zeer hoge
standaard voor geluidsweergave van home cinema systemen, introduceerde. Vandaag de dag biedt Teufel ’s
werelds grootste range aan THX luidsprekers. De producten van Teufel worden uitsluitend aangeboden via
directe online verkoop. Dit garandeert dat de consument een hoge kwaliteit krijgt tegen een aantrekkelijke
prijs.

