Teufel’s stereo offensief: drie nieuwe modellen voor de
muziekliefhebber
Teufel introduceert drie nieuwe stereospeakers: de T 300, T 400 en T 500
Berlijn, 2 september 2010 – Een dag voorafgaand aan de consumentenelektronica beurs
IFA in de thuisstad van Teufel, introduceert de Duitse speakerfabrikant een nieuwe
stereospeaker line-up, bestaande uit de T 300, T 400 en T 500. Met de nieuwe T-serie biedt
Teufel een stereo oplossing aan iedere muziekliefhebber, voor een zeer aantrekkelijke prijs.
Met name in Duitsland, maar inmiddels ook in andere Europese landen staat Teufel bekend
als leider op het gebied van directe verkoop van luidsprekersystemen (via
www.teufelaudio.com). Doormiddel van dit unieke business is Teufel in staat producten van
hoge kwaliteit, tegen een lage prijs te bieden. Bij de ontwikkeling van de nieuwe T-serie
stereospeakers stond deze goede prijs-kwaliteitverhouding wederom centraal.

De T 300 shelf speaker
Liefhebbers van compacte shelf (boekenplank)
speakers zullen aangenaam verrast zijn door de T 300,
zij zullen een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van hun
stereogeluid kunnen behalen met een speaker van
slechts €298 per paar. De T 300 is Teufel’s eerste shelf
speaker sinds de populaire M 100 die in 1989
geïntroduceerd werd. Nu ruim twee decennia later heeft
Teufel jarenlange knowhow verwerkt in een nieuw
model. Het compacte formaat zorgt voor een eenvoudige en flexibele opstelling, zo kun je de
T 300 speakers simpelweg op een plank of in de kast zetten, maar ook zijn ze te bevestigen
aan de muur of neer te zetten in combinatie met de optionele speaker stands. De T 300 biedt
een maximaal vermogen van 120 Watt, en dat afkomstig uit een behuizing van slechts 34 cm
hoog. De 2-weg T 300 luidspreker is beschikbaar met een klassieke donkerbruine ‘wenge’
afwerking met een moderne glossy zwart front paneel. Aanvullende informatie en technische
specificaties zijn te vinden op de T 300 productpagina.

De T 400 zuilspeaker
Met oog op de meer ervaren stereoliefhebbers brengt
Teufel de T 400; deze slanke 3-weg zuilspeaker van 95
cm hoog biedt huis aan vier drivers. De twee 13,5 cm
grootte kevlar bass drivers zorgen voor een solide bass
fundering, terwijl een andere 13,5 cm driver het
stemgeluid helder en dynamisch weergeeft. De tweeter
van 28 mm maakt de muziekweergave compleet met de
allerhoogste frequenties. Met een maximum vermogen
van 180 Watt is de T 400 speaker de ideale combinatie met een groot aantal stereo
versterkers. De T 400 is alleen verkrijgbaar in het zwart met een hoogglans voorpaneel, de
verkoopprijs is €548 per paar. Aanvullende informatie en technische specificaties zijn te
vinden op de T 400 productpagina.

Het T 500 topmodel
Het topmodel van dit muzikale drietal is de T 500; voor
‘slechts’ €698 haal je een paar stereospeakers in huis
waar de buren jaloers op zullen zijn. Ongeveer 105 cm
hoog en 26 kg schoon aan de haak, biedt de T 500 een
maximaal vermogen van 240 Watt, genoeg om de
buren toch een beetje mee te laten genieten. Net als de
T 400 is de T 500 een 3-weg luidspreker, de drivers zijn
alleen groter en krachtiger: twee 16,5 cm grootte bass
drivers, aangevuld met mid-range driver van gelijk formaat en een 28 mm tweeter. De
uitvoerig geteste T 500 speaker biedt alles waar de ware muziekliefhebber naar op zoek is.
De T 500 is alleen verkrijgbaar in een combinatie van klassiek donkerbruin (wenge) met front
panelen van hoogglans zwart. Aanvullende informatie en technische specificaties zijn te
vinden op de T 500 productpagina.

Met de nieuwe T-serie stereo speakers biedt Teufel een stereospeaker geschikt voor vrijwel
iedere ruimte. De T 300 beschikt over voldoende vermogen om kamers tot 25 m2 te vullen
met kwalitatief hoogwaardig stereogeluid. De T 400 en T 500 zijn respectievelijk geschikt
voor ruimtes tot 35 en 50 m2.

Teufel voordelen

Alle Teufel producten, waaronder de hierboven genoemde T-serie, 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.

