iTeufel Radio v2 – Modern design en Teufel kwaliteit
Berlijn, 19 oktober 2010 – Teufel introduceert vandaag de nieuwe versie van de populaire iTeufel
Radio, een prachtige alles-in-één audio-oplossing voor de slaap-, bad-, werkkamer of de keuken.
Radio, wekker en iPod docking
De iTeufel Radio v2 is een multifunctioneel apparaat, het is
een radio, wekker en iPod docking station in één. Laat jezelf
wekken door je favoriete radio DJ of door een liedje op je
iPod, luister naar het nieuws terwijl je in je werkkamer zit of
geniet van een lekker muziekje tijdens een welverdiend bad
of het koken. Het is allemaal mogelijk met de iTeufel Radio
v2.
Met een combinatie van retro ronde vormen en een
moderne en strakke hoogglans of matte afwerking is de
iTeufel Radio v2 bovendien een plaatje om te zien. Dit
compacte apparaat zal zeker niet misstaan op je nachtkastje of granieten keukenblad.
Teufel kwaliteit
Functionaliteit en design zijn voor producten als de iTeufel Radio belangrijk, maar het oor wil ook
wat. De twee full-range drivers bieden een prachtig stereogeluid, terwijl de woofer zorgt voor mooie
lage tonen. Met de meegeleverde afstandsbediening kun je eenvoudig tussen de verschillende
functionaliteiten van de iTeufel Radio v2 wisselen.
Een kleur voor ieder interieur
De nieuwe iTeufel Radio v2 is verkrijgbaar in verschillende
kleuren, een klassieke walnoot afwerking voor in de
werkkamer, een glossy roze uitvoering voor op de kamer van
je kleine dochtertje en hoogglans wit of matzwart voor in
een moderne en strakke inrichting.
Verkrijgbaarheid en prijs
De iTeufel Radio v2 is per direct leverbaar via de Teufel
website en kost €199. Meer informatie, waaronder
technische specificaties, is te vinden op de iTeufel Radio v2
productpagina.
Beeldmateriaal is te downloaden via: http://amsterdam.grayling.com/Teufel/iTeufelRadiov2.zip.
Teufel voordelen

Alle Teufel producten, waaronder de hierboven genoemde iTeufel Radio v2, 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 nog steeds 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 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.

