Teufel breidt kabel assortiment uit met high end ‘Reference’ serie
Berlijn, 26 januari 2010 – Teufel heeft zijn
assortiment speakerkabels uitgebreid met een
serie high end audio kabels. Met de zogenaamde
‘Reference’ serie biedt Teufel nu ook kabels voor
de veeleisende audiofiel die de optimale
geluidskwaliteit uit zijn versterker en luidsprekers
wil halen. De Reference serie bestaat uit een
verschillende audio kabels, variërend van een
luidsprekerkabel tot een digitale coaxiale en
optische kabel. Genoeg om al uw AV
componenten en luidsprekers met elkaar te
verbinden.

Luidsprekerkabel
De prachtige high end luidsprekerkabels verhogen de geluidskwaliteit ten opzichte van
‘normale’ luidsprekerkabels door onder andere het gebruik van het beste koper. Een
langdurig proces zorgt ervoor dat het koper een minimale weerstand heeft, wat resulteert in
een dynamisch en accuraat geluid. De luidsprekerkabel is verkrijgbaar in verschillende
lengtes (2,5 meter, 5,0 meter & 10,0 meter) en wordt standaard geleverd met drie
verwisselbare 24 karaats gouden connectoren (Banana, Tip/pin & Shoe/spade). Afhankelijk
van de aansluitingen op uw versterker en luidsprekers kunt u de kabels dus met een andere
connector uitrusten. Handig wanneer u eventueel een keer overstapt op een andere
versterker, waarbij het gebruik van andere connectoren vereist is.

Stereo RCA kabel
Voor een perfecte analoge verbinding tussen verschillende AV componenten biedt de
Reference serie de Stereo RCA kabel in lengtes van 1,5 en 3,0 meter. Net als bij de
luidsprekerkabels wordt er in deze stereo kabel alleen gebruik gemaakt van het beste koper.
De kwalitatief hoogwaardige afscherming/isolatie van de kabels en de met 24 karaats goud

afgewerkte connectoren minimaliseren overige kwaliteitsreducerende factoren. Analoog
stereo geluid was nog nooit zo helder.

Subwoofer en Y-adapter kabels
Een goede subwoofer kabel mag natuurlijk niet aan de Reference serie ontbreken, leverbaar
in drie verschillende lengtes (2,5 meter, 5,0 meter & 10,0 meter) en vervaardigd uit dezelfde
kwalitatief hoogwaardige materialen als de hierboven beschreven kabels. Voor het gebruik
van een subwoofer met een aparte rechts en links ‘line in’ biedt Teufel tevens een subwoofer
Y-adapter kabel (1x input > 2x plug). Bijvoorbeeld bij het gebruik van een THX
gecertificeerde subwoofer in combinatie met een niet THX gecertificeerde AV receiver, is
hiermee kwaliteitswinst te behalen. Uiteraard biedt Teufel ook de omgekeerde Y-adapter (1x
plug > 2x input), nodig voor het aansluiten van twee subwoofers op één versterker of voor
het gebruik met de Teufel hybrid speakers.

Digitale audio kabels
Veel hedendaagse versterkers en andere AV
componenten beschikken over digitale audio
uitgangen. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk
het 5.1 kanaals geluid van uw DVD- of Blu-ray
speler weer te geven via uw multikanaals
versterker, en dat door middel van slechts één
kabel. De Teufel Reference serie biedt zowel een
uitstekende digitale coaxiale als een digitale
optische kabel, beide met een lengte van 3,0
meter.

Voor aanvullende informatie en prijzen van de verschillende kabels zie
http://www.teufel.eu/Accessories/reference-cable/.

Teufel voordelen
Alle Teufel producten, waaronder de hierboven genoemde kabels, 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 naar www.teufel.eu voor
alle Teufel voordelen en producten.
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Over Teufel
Teufel is Europees marktleider in directe verkopen van luidsprekersystemen. Het bedrijf werd gestart
in Berlijn in 1979 en het werd snel bekend als een kwalitatief hoogstaande luidsprekerfabrikant. Door
de jaren heen heeft Teufel een groot aantal kwalitatief goede audio producten ontwikkeld en
geproduceerd.
Naast home cinema luidsprekers biedt Teufel multimedia- en PC-systemen, naast producten voor
iPods onder de naam iTeufel. In 1996 was Teufel de eerste in Duitsland die THX luidsprekers, een
zeer hoge standaard voor home cinema systemen, aanbood. Nu biedt Teufel ’s werelds grootste
range van THX luidsprekers aan. De producten van Teufel worden uitsluitend aangeboden via directe
online verkoop. Dit garandeert dat de consument een hoge kwaliteit krijgt tegen een aantrekkelijke
prijs.

