Teufel PhonoStation 1 koestert de nostalgie van vinyl
Berlijn, 1 december
ber 2011 – Dee Berlijnse audio specialist Teufel introduceert een handige gadget voor
de liefhebber van vinyl platen, de PhonoStation 1. Het aangename geluid van
v een vinyl plaat is nog
steeds erg populier.
populier. Het is vandaag de dag echter vaak lastig om de platenspeler met een stereostereo of
surround installatie
installatie te verbinden. Veel moderne receivers of complete systemen beschikken niet
meer over de voor een platenspeler noodzakelijke aansluiting,
aansluiting de Phono-ingang.
Phono ingang. En wanneer
nneer deze
wel aanwezig is, bevat het geluid vaak veel ruis, is de bastoon zwak of klinkt het geluid te agressief.
De PhonoStation 1 van Teufel biedt uitkomst
uitkomst:: in een
compacte (13,2 x 4,0 x 7,7 cm), tijdloze, zwarte behuizing
presenteert de hoogwaardige Phono-voorversterker
Phono voorversterker zich als
krachtig station tussen de platenspeler en de stereostereo of
home cinema installatie. Natuurlijk geluid, helder
home
heldere weergave
weerg
van stemmen en instrumenten, volle bas en fijne hoge tonen
zijn het resultaat van het gebruik van de PhonoStation 1.
1
Flexibliteit is een andere troef van de PhonoStation 1. Via
een schakelaar aan de achterkant is eenvoudig tussen de
stereo cinch ingang voor MM of voor MC
stereo-cinch
MC-systemen
systemen te
schakelen. Een extra geaarde kabel wordt standaard
meegeleverd.
Bij de productie van de PhonoStation 1 worden alleen
hoogwaardige componenten
componenten gebruikt. Zo zijn alle inin en
uitgangen verguld en de stabiele metalen behuizing staat
garant voor een optimale afscherming. Alle
bouwonderdelen werden op eersteklas geluidskwaliteit
afgestemd en zorgen voor een geluidsopbouw zonder
vervorming. De externe
externe stroomaansluiting zorgt voor een
stabiele stroomvoorziening met minimale speelruimte.
Verkrijgbaarheid en prijs
De Teufel PhonoStation 1 is per direct verkrijgbaar en kost €
79,99 Meer informatie, waaronder technische specificaties
is te vinden op de PhonoStation 1 productpagina.
productpagina
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.nl of bel het gratis internationale servicenummer 00800 200 300 40.
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Over Teufel
Teufel is Europees marktleider in de directe verkoop van luidspreker- en home cinema systemen. 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.
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